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Układ drogowy Torunia
Toruń znajduje się na trasie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (tzw. VI
korytarz TINA), biegnącego z Gdańska do Cieszyna i dalej przez Słowację i Czechy na
Bałkany. W korytarzu tym biegnie przechodząca przez miasto droga krajowa nr 91
(dawna DK nr 1) oraz autostrada A1 okalająca Toruń od strony wschodniej.

Autostrady przebiegające przez Toruń:

A1 (Autostrada Bursztynowa - Amber One): Gdańsk - Toruń - Cieszyn
Drogi krajowe przebiegające przez Toruń:

nr
nr
nr
nr

91 (dawna DK nr 1): Gdańsk - Toruń - Cieszyn
S-10: droga ekspresowa Szczecin - Toruń - Warszawa
15: Wrocław - Toruń - Olsztyn
80: Bydgoszcz - Toruń - węzeł autostradowy "Lubicz" pod Torunium
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Układ drogowy miasta tworzy ponad 470 km dróg, w tym zdecydowana większość (ponad 320 km) to
drogi gminne, a dalej powiatowe, krajowe i wojewódzkie.
Ponad 3/4 długości toruńskich dróg to drogi o nawierzchni utwardzonej - większość z nich jest
pokryta asfaltem, część kostką granitową, brukiem lub nawierzchnią betonową.
W sieci dróg miejskich wyróżnia się trzy podstawowe elementy: główny układ drogowy, pozostałe
drogi układu drogowego oraz drogi osiedlowe. Największy wpływ na jakość poruszania się po mieście
ma oczywiście główny układ drogowy, który obsługuje największą część ruchu pojazdów, w tym
także ruch tranzytowy. Najważniejsze trasy tego układu to:

nowy most drogowy przez Wisłę w Toruniu (oddany do użytku 9 grudnia 2013 r.) wraz z
Trasą Wschodnią i nowym przebiegiem przez miasto drogi krajowej nr 91 (dawna DK nr 1)
oraz przebudową ul. Łódzkiej
Trasa Średnicowa Północna, wytyczona od ul. Olsztyńskiej przecina Wschodnią,
Grudziądzką, Chełmińską, Okrężną do Szosy Bydgoskiej
Trasa Staromostowa, wytyczona od drogi ekspresowej nr 10 (tzw. Węzeł Kluczyki) przecina
Trasę Średnicową Podgórza, plac Armii Krajowej, most im. Józefa Piłsudskiego, plac
Rapackiego, plac Niepodległości, wchodzi w Chełmińską i dalej przecina Trasę Średnicową
Północną, Polną i biegnie dalej aż do granic miasta
Wśród innych dróg głównego układu drogowego miasta należy wskazać także: Szosę Lubicką łączącą miasto z toruńskim węzłem autostrady A1; ul. Olsztyńską; ul. Skłodowskiej-Curie; ul.
Żółkiewskiego i Kościuszki; ul. Grudziądzką; plac bpa Chrapka; ul. Chełmińską; ul. Kraszewskiego –
plac Hoffmanna – Broniewskiego; ul. Polną i Równinną; ul. Okrężną; a na lewobrzeżu: wymienioną
wcześniej ul. Łódzką; ul. Andersa (mała obwodnica połudnowa miasta) oraz fragmentem okalającej
Toruń od południa drogi ekspresowej S-10.
Warto wiedzieć, że wszystkimi drogami w mieście zarządza Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Do jego
zadań należy planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich.
Interesujące linki:

strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu: www.mzd.torun.pl [1]
mapa prac drogowych (na stronie Miejskiego Zarządu Dróg) [2]

Odnośniki:
[1] http://www.mzd.torun.pl
[2] http://mzd.torun.pl/index.php?lang=pl&amp;m=maps
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