
Apel Nr 1/15 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 22 stycznia 2015 r. 
 
 
dotyczy wpisania drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 oraz połączenia Torunia w węźle Toruń Południe (Czerniewice) autostrady A1 
z drogą krajową nr 91. 
 
 

Rada Miasta Torunia zwraca się z apelem do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o 
wpisanie drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
(PBDK). 

Droga ekspresowa S10 stanowi ważny fragment międzynarodowej sieci transportowej 
TEN-T (sieć kompleksowa), łącząc województwo kujawsko-pomorskie, z jednej strony z 
portami zachodniego wybrzeża Polski, a z drugiej strony z Warszawą.  

Na odcinku pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem trasa S10 stanowi strategiczne z 
punktu widzenia spójności Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego połączenie obu 
miast rdzeniowych rozdzielonych przestrzennie terenami zalewowymi i Puszczą Bydgoską. 
Obecnie Bydgoszcz z Toruniem połączona jest drogą DK 10 – jednojezdniową, wąską, 
przeciążoną ruchem ciężarowym i niebezpieczną oraz DK 80 przebiegającą w większości 
przez obszary zabudowane miejscowości. Droga ekspresowa S10 została umieszczona wśród 
zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod warunkiem wpisania do PBDK. 

Rada Miasta Torunia jest przekonana, że niepowetowaną stratą dla naszego regionu 
jest pominięcie w projekcie PBDK odcinka drogi ekspresowej S10 łączącego Toruń z 
Bydgoszczą. Droga ta nie tylko pozwoli usprawnić połączenie Torunia z regionalnym portem 
lotniczym, ale przede wszystkim zapewni 360-tysięcznej Bydgoszczy połączenie z 
korytarzem TENT nr VI.  

Władze miasta Torunia wielokrotnie podnosiły również kwestię połączenia Torunia 
w węźle Toruń Południe (Czerniewice) autostrady A1 z drogą krajową nr 91, 
wprowadzającego ruch zewnętrzny do miasta, gwarantowanego w decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji autostrady płatnej – Nr 1/96 z 10.12.1996 r. znak: GP.I.7331/1/96 i Nr 1/98 z 
30.12.1998 r. znak: GP.I.7331/1/98. Apelujemy o realizację, w ramach odcinka drogi 
ekspresowej S10, węzła autostradowego Toruń Południe (Czerniewice), będącego naturalnym 
połączeniem trasy mostowej wschodniej, w tym nowo wybudowanego mostu drogowego gen. 
E. Zawackiej z siecią dróg TENT i autostradą A1. W staraniach tych jesteśmy wspierani 
zarówno przez mieszkańców, jak i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


