
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

raport 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie Programu ochrony środowiska dla miasta 
Torunia na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku 

 

styczeń 2018 r. 

PROGRAM OCHRONY 
ŚRODOWISKA 



 
 

  2 
 

 
 

Spis treści 

Termin .………………………………………………………………………………………………………….3 
Liczba uczestników ………………………………………………………………………………………….3 
Organizatorzy ………..………………………………………………………………………………………..3 
Przedmiot konsultacji ……….…………………………………………………………………………….3 
Przebieg ……….………………………………………………………………………………………………….5 
Akcja informacyjno-promocyjna ……………………………………………………………………..6 
Koszty……………………………………………………………………………………………………………….6 
Uwagi ….…………………………………………………………………………………………………………6 
Zestawienie uwag mieszkańców……………..……………………………………………………….7 
Podsumowanie……………………………………………………………………………………………….17 
Załączniki………………………………………………………………..………………………………………18 
Informacje w mediach lokalnych…………….………………………………………………………18 
 
 
 



 
 

  3 
 

 
  

Termin 
 

 
21 czerwca – 12 lipca 2017 r. 
 

  
Liczba 
uczestników 
 

 
4 osoby zgłosiły swoje uwagi do przedstawionej koncepcji 
 

 

 
 

 
Organizatorzy 
 
 
 
Przedmiot 
Konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT 
 
 
Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych 
filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się 
wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni. 
Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań 
zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, czyli 
elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają 
się wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy 
wartości stanowią podstawę wszelkich działań ochronnych. Obejmują 
one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym 
stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – 
wszelkie elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego 
otoczenie.  
Projekt programu ochrony środowiska zawiera długofalową politykę 
jego ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem działań krótko 
i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków 
życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, 
co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym pokoleniom prawo 
do korzystania z zasobów naturalnych.  
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia został opracowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także „Wytycznymi do 
opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 
ochrony środowiska” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska 
we wrześniu 2015 roku. Zgodnie z zapisami wytycznych 
podstawowymi zasadami tworzenia Programów Ochrony Środowiska 
są: zwięzłość i prostota, spójność z dokumentami strategicznymi 
i programowymi, konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
wyznaczenie ram czasowych, oparcie na wiarygodnych danych, 
prawidłowe określenie celów, włączenie interesariuszy w proces 
opracowania programu, przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
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Podstawa prawna 
 
Działając  na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 519) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2016r., poz. 353 z późn. zm) Gmina Miasta Toruń przystąpiła do 
opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na 
lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 
 
Obwieszczenie o opracowaniu projektu dokumentu zostało 
zamieszczone na okres 21 dni w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Uwagi i wnioski do ww. 
dokumentu można było wnosić w terminie 21 dni od daty podania 
obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

 
• w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Zieleni 

Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 
Toruń, 

• listem elektronicznym na adres e-mail: wsiz@um.torun.pl 
 
W ramach konsultacji odbył się także dyżur konsultacyjny w Punkcie 
Informacyjnym UMT (Centrum), ul. Wały gen. Sikorskiego 8, dnia 
3 lipca 2017 r., w godz. 12.00 - 18.00. 

 
Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko stanowią dyrektywa 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz 
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2016r., poz. 353 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy: 
14) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - rozumie się 
przez to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące 
w szczególności:  
a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w 
prognozie oddziaływania na środowisko,  
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  
c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,  
d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu; 

mailto:wsiz@um.torun.pl
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Zgodnie z art. 55 Ustawy: 
1.Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 
lub 47, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie 
oddziaływania na środowisko, opinie organów, o których mowa w art. 
57 i 58, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z 
udziałem społeczeństwa.  
 
2. Projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie może 
zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli ze 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on 
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 
 
3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w 
odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także 
informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione:  
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  
2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;  
3) zgłoszone uwagi i wnioski. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Przebieg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
21.06.2017 - ogłoszenie konsultacji 
21.06 - 11.07.2017 - możliwość wnoszenia uwag do 
wstępnych założeń koncepcji i przebiegu prac nad dokumentem 
3.07.2017 - dyżur konsultacyjny 
11.07.2017 - zakończenie konsultacji 
 
 
I. Dyżur konsultacyjny 

 
3 lipca 2017 r. w godzinach 12.00-18.00 w ramach konsultacji 
społecznych odbył się dyżur konsultacyjny, na którym obecni byli: 
przedstawiciel firmy opracowującej koncepcję Programu ochrony 
środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2024 roku, pan Mariusz Cybułka oraz pracownicy 
Wydziału Środowiska i Zieleni UMT.  
Podczas dyżuru swoje uwagi zgłosiła jedna mieszkanka Torunia. 
Dotyczyły one głównie: 
- problemu zwierząt bezdomnych, które mogą stanowić zagrożenie 
dla gatunków dziko żyjących,  
-wpływu istniejących zakładów, hałasu komunikacyjnego 
i przemysłowego na stan środowiska w mieście, 
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- wycinki drzew, nowych nasadzeń, terenów zielonych w mieście,  
w kontekście wizji - "Toruń zielonym Miastem", 
-  perspektywicznych wskaźników  efektywności Programu (określenie 
konkretnych danych liczbowych - tabela nr 62). 
 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) mieszkańcy 
swoje uwagi mogli wnosić: 

• W formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Zieleni 
Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 
Toruń 

• listem elektronicznym na adres e-mail: wsiz@um.torun.pl 
 

z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia” 
Troje mieszkańców skorzystało z takiej możliwości i przesłało swoje 
uwagi droga elektroniczną. 
 
 
 

 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców Torunia.  Zastosowano następujące 
narzędzia komunikacyjne: 
 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl,  

             www.konsultacje.torun.pl)  
 informacje w mediach lokalnych  
 ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania programu, 

zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.torun.pl) w dniu 21 czerwca 2017 r.  

 

 

Koszty Przeprowadzenie konsultacji nie wiązało się z dodatkowymi kosztami 

 
 

Uwagi     Czworo mieszkańców zgłosiło swoje uwagi do założeń koncepcji 
Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020 
z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o zakresie ich 
uwzględnienia zamieszczono w tabeli poniżej: 
 
 

mailto:wsiz@um.torun.pl
http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
http://www.bip.torun.pl/
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Zestawienie uwag mieszkańców 
 

Zgłoszone uwagi Odpowiedź 

Po zapoznaniu się ze stworzonym przez Państwa dokumentem mam kilka 
uwag. Po pierwsze należy podkreślić, że jest to dokument niezwykle obszerny i 
szczegółowy. Wydaje się jednak, że ma charakter przede wszystkim 
analityczny, a braknie w nim szczegółowej strategii ochrony 
poszczególnych obszarów miasta. 
 
Jak dowiadujemy się z przekazanego do konsultacji dokumentu, w Toruniu i 
okolicy istnieje wiele obszarów chronionych. Brak jednak informacji, w jaki 
sposób Miasto zamierza dbać o te tereny w przyszłości. 
 
W moim przekonaniu, Miasto powinno szczególnie zadbać o teren dzielnicy 
Winnica II, szczególnie z racji bliskości terenu chronionego nad Wisłą. Warto 
zachować jego obecny charakter. 
 
W najbliższej perspektywie Miasto powinno zadbać przede wszystkim o 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, tak aby mogła ona objąć wszystkich 
mieszkańców Torunia (w tym mieszkańców Dębowej Góry oraz wspomnianej 
Winnicy II). W XXI wieku posiadanie łazienki w domu powinno być absolutnym 
standardem. 
Dodatkowo w Interesie miasta powinna leżeć restauracja i rewitalizacja 
toruńskich Fortów, które mogą stanowić ogromną atrakcję turystyczną i 
stymulować rozwój miasta. Należy pamiętać, że w Toruń to nie tylko 
Starówka, a jego rozwój powinien przebiegać w sposób racjonalny i 
zrównoważony. 

Program Ochrony Środowiska traktuje zagadnienia dotyczące ochrony przyrody w 
Mieście w sposób całościowy. Dokument ma charakter ogólny, nie jest waloryzacją 
przyrodniczą poszczególnych obszarów miasta cennych przyrodniczo. Szczegółowe 
informacje dotyczące flory i fauny można znaleźć w istniejących opracowaniach 
tematycznych. 
 
W punkcie 7.7. przedstawiono harmonogram realizacji zadań ekologicznych.  
W harmonogramie poszczególnym obszarom interwencji, w ramach wyznaczonych 
celów ekologicznych, przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich 
realizacji i instytucje, które winny je realizować lub współrealizować. Wśród zadań 
znajdują się m.in.: 

♦ wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzywień, parków, zielonych terenów sportowych oraz 
ogródków działkowych, 

♦ rewitalizacja i zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo oraz 
kulturowo, 

♦ modernizacja i budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej. 
 

Program Ochrony środowiska jest dokumentem wyznaczającym ramy przedsięwzięć 
służących poprawie stanu środowiska. Działania będą realizowane wg przyjętych 
priorytetów, zgodnie z możliwościami finansowymi, a ich realizacja będzie wpływała 
na osiąganie wyznaczonych celów, które są zgodne z przepisami prawa oraz 
programami i strategiami wyższego szczebla. 



 
 

  8 
 

Pragnę zauważyć, że podczas licznych remontów dróg, ich przebudowy 
następuje masowa wycinka drzew na obszarze dotkniętym modernizacją 
infrastruktury. W moim odczuciu drzewa wycinane są niezależnie od ich 
kondycji, ale ze względu na łatwość takich działań i ułatwienia realizacji w/w 
prac remontowych.  Nasadzenia, które umieszcza się w miejsce wyciętych 
drzew, roślinności często są znikome i marnej jakości.  Stopniowo Toruń 
zamienia się  w betonową pustynię. Żyjemy w XXI wieku i istnieją sposoby 
ochrony środowiska/ drzew / roślinności bez zrównania jej z ziemią.  
 
Ponadto proponuję liczniejsze nasadzenia w Toruniu oraz zazielenienie 
 ekranów wyciszających, które funkcjonują w wielu miejscach Torunia.  Jest to 
przyjemniejszy  widok wizualny i estetyczny. 

W Programie Ochrony Środowiska wyznaczono zadania związane z modernizacją, 
przebudową lub budową układu komunikacyjnego. Warunki realizacji tych inwestycji 
określane są na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października  2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska tj.( Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.). W ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia 
bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
 

♦ środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, 
♦ dobra materialne, 
♦ zabytki, 
♦ krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, 
♦ wzajemne oddziaływanie między elementami,  
♦ dostępność do złóż kopalin; 

 

W dokumencie dodano punkt 6.3 Zasady realizacji inwestycji oraz rozdział   
IX. Strategiczna ocena oddziaływania Programu na środowisko. W poszczególnych 
rozdziałach określono ogólne warunki realizacji poszczególnych inwestycji i działania 
minimalizujące ich wpływ na poszczególne komponenty środowiska.  
 
Ponadto w punkcie 7.7. przedstawiono harmonogram realizacji zadań ekologicznych. 
W harmonogramie poszczególnym obszarom interwencji, w ramach wyznaczonych 
celów ekologicznych, przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich 
realizacji i instytucje, które winny je realizować lub współrealizować. Wśród zadań 
znajdują się m.in.: 
 

♦ wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzywień, parków, zielonych terenów sportowych oraz 
ogródków działkowych. 
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Szanowni Państwo, z uwagą i nadzieją przystąpiłem do lektury koncepcji 
Programu Ochrony Środowiska. Staram się śledzić stan wiedzy na temat 
największych wyzwań współczesnego świata i ich toruńskiego kontekstu w 
zakresie ochrony środowiska. Wśród największych wyzwań, przed którymi stoi 
nasze miasto oraz wiele innych aglomeracji Globu znajduje się:  

 
1. Ochrona jakości powietrza, które zarówno w Toruniu jak i w reszcie 

polskich miast nie spełniają zaleceń i norm WHO, a niejednokrotnie 
przekraczają nawet skrajnie liberalne polskie normy. 

2. Problem retencji wody, który w Toruniu jak dotąd nie jest w ogóle 
poważnie traktowany. Miejscowe plany ani nawet miejskie inwestycje 
nie uwzględniają ogólnokrajowego problemu, jakim jest pokrywanie 
co raz to nowych hektarów nieprzepuszczalną nawierzchnią, z której 
wody opadowe kierowane są do rzeki bez możliwości wsiąkania w 
grunt lub retencjonowania w gminnych zbiornikach. 

3. Zanikanie bioróżnorodności, za którą m. in. odpowiada ekspansja 
zabudowy mieszkaniowej i postępująca industrializacja rolnictwa, 
które, jak czytamy w opracowaniu, zajmuje aż 1/5 powierzchni gminy, 
ale również np. termomodernizacje budynków, które rugują ptaki z ich 
dotychczasowych siedlisk. 

4. Ochrona zieleni miejskiej. Co roku ubywa drzew w naszym mieście. 
Wycinane są pod inwestycje kubaturowe i drogowe. Ostatnio sporo 
straciliśmy drzew na skutek szkodliwej ustawy, tzw. lex Szyszko. 
Nasadzenia zastępcze, jeżeli mają miejsce, nie gwarantują zastąpienia 
ubytków w dłuższej perspektywie, ponieważ przeżywalność nowych 
drzew jest stosunkowo niska. 

5. Przechodzenie na transport kolektywny i napędzany niekopalnymi 

 
Program Ochrony Środowiska został wykonany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 519 z późn. zm.). Przy 
tworzeniu dokumentu kierowano się także wskazaniami Ministerstwa Środowiska w 
tym zakresie - Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska - Warszawa, wrzesień 2015r.Zgodnie z zapisami 
„Wytycznych…: 

 
„Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny 
stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na 
szczeblu danej JST”. 

 
W przedmiotowym dokumencie dokonano szczegółowej charakterystyki zasobów i 
składników środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru. Na podstawie 
analizy scharakteryzowanych elementów środowiska sporządzono ocenę zagrożeń i 
tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Wskazano również źródła i 
przyczyny zachodzących przeobrażeń. Polityka środowiskowa Miasta ukierunkowana 
jest przede wszystkim na zagadnienia dotyczące: 
 
 ochrony wód - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, 

racjonalizacja zużycia wody, właściwa gospodarka wodno - ściekowa,  
 ochrony powietrza, ochrona przed hałasem - zapewnienie wysokiej jakości 

powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego 
hałasu, 

 ochrony gleb i powierzchni ziemi -  zapewnienie odpowiedniej jakości 
użytkowej gleb, ochrona przed degradacją, 

 ochrony zasobów przyrodniczych - zachowanie zasobów przyrodniczych 
z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, 
racjonalna eksploatacja lasów, 
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paliwami. W Toruniu wciąż wzrasta liczba samochodów, a największy 
udział w wydatkach inwestycyjnych gminy, mają inwestycje drogowe 
utrwalające uprzywilejowaną rolę indywidualnego transportu 
samochodowego. 

6. Przechodzenie w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Znane 
hasło "reduce, reuse, recycle" wciąż jest dalekie od wdrożenia w 
naszym mieście. Jak dotąd nie powstały żadne stacje odzysku i 
naprawy przedmiotów. Taryfy MPO nie premiują faktycznie 
selektywnej zbiórki, a jedynie zachęcają mieszkańców do złożenia 
deklaracji, że będą ją prowadzić. W kontekście gospodarki odpadami 
należy zwrócić również uwagę na problem znacznego zaśmiecenia 
przestrzeni wspólnych, zwłaszcza zielonych oraz zalegania psich 
odchodów na ulicach i trawnikach miejskich. 

7. Efektywność energetyczna i przechodzenie od konsumpcyjnej 
energetyki opartej na spalaniu paliwo kopalnych do prosumenckiej 
energetyki opartej na OZE. Energetyka miejska może i powinna być 
nie tylko sposobem na poprawę jakości powietrza, ale również 
wspólnie z nowoczesnym zarządzaniem zużyciem energii powinna być 
jednym z kół zamachowych gminnej gospodarki. 

 
 +W przedstawionym dokumencie niektóre z ww. zostały delikatnie 
zarysowane inne natomiast zupełnie pominięte. Wszystkie tematyczne 
rozdziały skupiły się natomiast na opisie obecnego stanu środowiska w 
Toruniu. Dokument zwany "programem ochrony", co zaskakujące, nie 
nakreśla żadnych celów ani terminów do osiągnięcia; nie określa też żadnych 
konkretnych działań. Wygląda na to, że jest to raczej kompilacja obecnego 
stanu wiedzy o środowisku Torunia zaczerpnięta z innych opracowań 
zakotwiczona w kontekście kilku dokumentów krajowych lub europejskich bez 

 racjonalnego użytkowanie zasobów naturalnych - zmniejszenie zużycia 
energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów 
odnawialnych, ochrona zasobów kopalin, 

 doskonalenia i racjonalizowania systemu gospodarki odpadami - 
zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie poziomów odzysku, 

 rozwijania współpracy z Gminami - wspólne działania na rzecz ochrony 
środowiska,  

 prowadzenia skutecznej akcji edukacyjnej - działania zmierzające do 
pogłębienia świadomości ekologicznej mieszkańców, gwarantującej 
powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań. 
 

Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska zaproponowano 
działania zmierzające do poprawy istniejących warunków. Dokument określa główne 
problemy środowiskowe Miasta w postaci głównych obszarów interwencji i 
przypisanych do nich celów operacyjnych, jakie należy podjąć w zakresie ochrony 
środowiska. Wyznaczone cele operacyjne stanowią podstawę dla realizacji 
konkretnych działań na przestrzeni kilku lat. Działania te zostały wyznaczone na 
podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego, przewidywanych kierunków 
rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji. Do konkretnego 
działania przedstawionego w planie operacyjnym wskazano podmiot odpowiedzialny 
za jego realizację.  

 
Harmonogram prowadzenia działań zawiera zadania krótko i długookresowe oraz 
mechanizmy finansowo - ekonomiczne. Dodatkowo w programie określono również 
zasady zarządzania Programem Ochrony Środowiska oraz sposoby monitoringu jego 
realizacji. Ponadto dokonano również oceny efektywności dostępnych do 
zarządzania środowiskiem narzędzi. W harmonogramach realizacyjnych Programu 
zestawiono cele i zadania ekologiczne Miasta w odniesieniu do konkretnych 
elementów środowiska.  

 
W przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska wyznaczono obszary interwencji, 
zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
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odniesienia ich konkretnie do sytuacji lokalnej.  
 
W moim odczuciu trudno nazwać przedstawiony dokument 

"programem ochrony", bardziej adekwatna byłaby nazwa "środowisko 
przyrodnicze Torunia w świetle dostępnych opracowań Urzędu Miasta". W 
związku z tym nie bardzo rozumiem potrzebę konsultacji tego dokumentu. Czy 
WŚiZ oczekuje na zgłaszanie uwag do opisów stanu środowiska? Jeżeli to od 
mieszkańców natomiast miałyby spłynąć pierwsze propozycje kierunków 
ochrony środowiska Torunia, podczas gdy WŚiZ nie chce niczego naprzód 
sugerować, to zgłaszam wniosek, aby w POŚ uwzględnić działania 
odpowiadające na siedem przytoczonych wyżej wyzwań przyrodniczych”. 

programów ochrony środowiska. 
 

 Obszar interwencji I - Ochrona klimatu i jakości powietrza 
 Obszar interwencji II - Zagrożenia hałasem 
 Obszar interwencji III - Pola elektromagnetyczne 
 Obszar interwencji IV - Gospodarowanie wodami 
 Obszar interwencji V - Gospodarka wodno-ściekowa 
 Obszar interwencji VI - Gleby oraz zasoby geologiczne 
 Obszar interwencji VII - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 
 Obszar interwencji VIII - Zasoby przyrodnicze 
 Obszar interwencji IX - Zagrożenia poważnymi awariami 
 Obszar interwencji X - Edukacja ekologiczna 

 

1. Program Ochrony Środowiska powinien mieć preambułę. 
2. Problem zwierząt bezdomnych, stanowiących zagrożenie dla 

gatunków dziko żyjących oraz obszarów Natura 2000. Ponadto 
zasugerowano uwzględnienie zapisów Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. 

3. Wpływ hałasu komunikacyjnego, przemysłowego oraz hałasu z 
obiektów usługowych oraz użyteczności publicznej na zwierzęta. 
Zagrożeniem dla dużych zwierząt w mieście są ogródki nadwiślańskie, 
leżące w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000 oraz Motoareny. 
Spłoszone odbywającymi się tam imprezami zwierzęta dostają się na 
teren ogródków nie mogąc później się z nich wydostać. 

4. W Programie Ochrony Środowiska został uwzględniony plan 
rozbudowy dróg. Zasugerowano by takowe zapisy usunąć, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę fakt, że zwiększają one ilość samochodów w 
mieście.  

1. Dodano następujące zapisy 
 
Niniejszy dokument jest wyrazem szczególnej troski władz Miasta Torunia o stan 
środowiska naturalnego. U podstaw strategii działania samorządu leży 
zrównoważony rozwój, realizowany w synergii z otaczającą przyrodą. Troska o stan 
środowiska naturalnego i poszanowanie przyrody jest połączeniem ruchu 
społecznego, mody i całego stylu życia. Ochrona środowiska to również istotny 
czynnik kształtujący rozwój społeczno - gospodarczy.  
Celem Miasta Torunia jest ciągłe doskonalenie poprzez zmniejszanie szkodliwych 
oddziaływań na środowisko a co za tym idzie, systematyczna poprawa jakości życia 
mieszkańców. Jako podstawowy cel ekologiczny przyjęto:  
 

Poprawę jakości środowiska w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenia atrakcyjności i możliwości rozwoju miasta 

 
2. Dodano punkt 5.9.5. Zwierzęta bezdomne 
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5. Jeśli w Programie Ochrony Środowiska znajdują się informacje na 
temat inwestycji drogowych, powinny one uwzględniać elementy 
zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz zwierząt (bus pasy, 
przejścia dla zwierząt itp.) 

6. Należałoby zweryfikować ofertę transportową w mieście 
7. Wpływ lawinowego wzrostu rejestrowanych aut na środowisko - 

możliwości ograniczenia rejestracji nowych pojazdów. W Programie 
Ochrony Środowiska nie ma żadnej informacji na temat ilości 
rejestrowanych samochodów w mieście, a co roku rejestruje się ich 
około 30 000. 

8. Należałoby uszczegółowić zagadnienia dotyczące wycinki drzew i 
nowych nasadzeń - zgodnie z wizją - "Toruń zielonym Miastem" 

9. Należałoby uszczegółowić zagadnienie dotyczące zwiększenia terenów 
zielonych miasta - place, ogródki działkowe itp. 

10. Sugestia odnośnie bardzo szczegółowego określenia zadań 
ekologicznych w harmonogramie realizacyjnym, które nie dotyczą 
ogółu społeczeństwa a pojedynczego mieszkańca.  

11. Sugestia dotycząca deklaracji Miasta odnośnie perspektywicznych 
wskaźników  efektywności Programu - określenie konkretnych danych 
liczbowych - tabela nr 62. Cele Programu Ochrony Środowiska nie 
zostały wystarczająco doprecyzowane, należałoby ustanowić 
wskaźniki ilościowe do osiągnięcia, np. wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej lub powierzchni placów zabaw na mieszkańca, 
ilość pomników przyrody do ustanowienia na rok, itp. 

12. Sugestia dotycząca tworzenia nowych form ochrony przyrody na 
terenie Miasta. 

 
3. Uwaga nie została uwzględniona 

 
Zagadnienia dotyczące hałasu uwzględnione zostały w punkcie 5.2. Zagrożenia 
hałasem. Kształtowanie klimatu akustycznego na terenie Miasta ponadto 
uwarunkowane jest przepisami obowiązującego prawa. Wartości dopuszczalne 
poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).  
Ponadto w punkcie 7.7. przedstawiono harmonogram realizacji zadań ekologicznych.  
W harmonogramie poszczególnym obszarom interwencji, w ramach wyznaczonych 
celów ekologicznych, przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich 
realizacji i instytucje, które winny je realizować lub współrealizować. Wśród zadań 
dotyczących emisji hałasu, istotnych z punktu widzenia przedmiotowego 
dokumentu, znajdują się m.in.: 
 
 wprowadzenie do MPZP przestrzennego zasad kształtowania komfortu 

akustycznego dla obszaru, 
 wspieranie działań inwestycyjnych zmierzających do modernizacji i 

przebudowy dróg i ulic dla terenów szczególnego zagrożenia hałasem 
 sporządzenie mapy akustycznej Miasta, 
 ograniczenie emisji hałasu pochodzącego od środków transportu np. na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, 
 monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych przechodzących przez teren Miasta 
 wspieranie działań inwestycyjnych zmierzających do modernizacji i 

przebudowy dróg i ulic dla terenów szczególnego zagrożenia hałasem 
 minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów 

akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia 
standardów akustycznych. 
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Realizacja powyższych zadań powinna ograniczyć uciążliwości akustyczne zarówno 
dla mieszkańców Miasta jak i poszczególnych komponentów środowiska w tym 
zwierząt. 
           4. / 5. / 7.Uwagi częściowo uwzględnione 
 

Zwiększenie ruchu samochodowego jest tendencją ogólnokrajową, która nie jest 
regulowana przepisami prawa. Przedmiotowy dokument nie reguluje zapisów w tym 
zakresie. 
 

W Programie Ochrony Środowiska wyznaczono zadania związane z modernizacją, 
przebudową lub budową układu komunikacyjnego. Warunki realizacji tych inwestycji 
określane są na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 października  2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska tj.( Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.). W ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia 
bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
 

♦ środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, 
♦ dobra materialne, 
♦ zabytki, 
♦ krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, 
♦ wzajemne oddziaływanie między elementami,  
♦ dostępność do złóż kopalin. 

 

W dokumencie dodano punkt 6.3 Zasady realizacji inwestycji oraz rozdział   
IX. Strategiczna ocena oddziaływania Programu na środowisko. W poszczególnych 
rozdziałach określono ogólne warunki realizacji poszczególnych inwestycji i działania 
minimalizujące ich wpływ na poszczególne komponenty środowiska.  
 
W Programie Ochrony Środowiska uwzględniono zadania przewidziane do realizacja 
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w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Torunia. Uwzględnienie 
elementów zwiększających bezpieczeństwo pieszych oraz zwierząt - bus pasy, 
przejścia dla zwierząt, realizowane będzie w ramach poszczególnych inwestycji i w 
miarę konkretnych potrzeb Miasta. 

6.    Uwaga nie została uwzględniona 
 

Program Ochrony Środowiska nie reguluje zapisów odnośnie oferty transportowej 
Miasta. Zagadnienia omówione są w innym opracowaniu strategicznym pn. „Plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na 
lata 2013-2035”. 
 

8. / 9./ 12.Uwaga nie została uwzględniona 
 

W Programie Ochrony Środowiska szczegółowo opisano istniejące zasoby 
przyrodnicze Miasta. W punkcie 7.7. przedstawiono harmonogram realizacji zadań 
ekologicznych. W harmonogramie poszczególnym obszarom interwencji, w ramach 
wyznaczonych celów ekologicznych, przyporządkowano konkretne zadania z 
określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które winny je realizować lub 
współrealizować. Wśród zadań z zakresu zwiększanie udziału terenów zielonych 
znajdują się m.in.: 
 

♦ podejmowanie działań w sprawie ustanowienia form ochrony przyrody 
wynikające z ustawy o ochronie przyrody, 

♦ opieka nad formami ochrony przyrody na terenie Miasta (prace 
pielęgnacyjno-porządkowe) 

♦ wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzywień, parków, zielonych terenów sportowych oraz 
ogródków działkowych, 

♦ Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej 
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ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym Miasta ze szczególnym 
uwzględnieniem celów określonych w „Programie ochrony i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 
działań na lata 2015-2020. 

 
Program Ochrony środowiska jest dokumentem wyznaczającym ramy przedsięwzięć 
służących poprawie stanu środowiska. Działania będą realizowane wg przyjętych 
priorytetów, zgodnie z możliwościami finansowymi, a ich realizacja będzie wpływała 
na osiąganie wyznaczonych celów zgodnie z założeniem "Toruń zielonym Miastem". 
 

10.   Uwaga nie została uwzględniona 
 
Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska zaproponowano 
działania zmierzające do poprawy istniejących warunków. Dokument określa główne 
problemy środowiskowe Miasta w postaci głównych obszarów interwencji i 
przypisanych do nich celów operacyjnych, jakie należy podjąć w zakresie ochrony 
środowiska. Wyznaczone cele operacyjne stanowią podstawę dla realizacji 
konkretnych działań na przestrzeni kilku lat. Działania te zostały wyznaczone na 
podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego, przewidywanych kierunków 
rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji. 

 
Lokalizacja i zasięg realizacji poszczególnych inwestycji zależne będą od 

konkretnych potrzeb Miasta jak i możliwości finansowych. 
 
11.   Uwaga nie została uwzględniona 

 
Program Ochrony Środowiska jest dokumentem kształtującym długofalową Politykę 
Ochrony Środowiska. Przedstawione w nim zagadnienia ujęte zostały w sposób 
kompleksowy, z wyznaczeniem celów strategicznych, krótko i długoterminowych, a 
także przyjęciem zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony środowiska. 
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Wypełnienie zawartych celów i zadań przyczyni się do poprawy środowiska 
naturalnego i poziomu życia mieszkańców. Realizacja zdefiniowanych ekologicznych 
celów strategicznych w powiązaniu z programem edukacji ekologicznej 
społeczeństwa powinno zapewnić rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 
 
W przedmiotowym dokumencie brak jest możliwości określenia konkretnych danych 
dotyczących docelowych wskaźników ilościowych oraz jakościowych poszczególnych 
komponentów środowiska.  Zależne jest to od stopnia realizacji poszczególnych 
założeń uwarunkowanych przede wszystkim możliwościami budżetowych Miasta. 
 
Urząd Miasta w Toruniu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu, 
natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania 
przedsięwzięć zdefiniowanych w dokumencie. W 2020 roku nastąpi ocena postępów 
realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2018 - 2019. Wyniki 
oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2021 - 
2024. Ten cykl będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad 
wykonaniem Programu.  
 
W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy 
sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, 
zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań 
priorytetowych. W cyklach będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych. 
Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka 
procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony 
środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony 
środowiska i systemu raportowania o stanie jego realizacji. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie Programu ochrony środowiska dla 
miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 
2024 roku, które odbywały się w terminie od 21 czerwca do 12 lipca, 
dały mieszkańcom możliwość wnoszenia uwag do wstępnych założeń 
koncepcji. Swoje  spostrzeżenia przedstawiły 4 osoby: jedna podczas 
dyżuru konsultacyjnego, trzy – pocztą elektroniczną. Dotyczyły one 
m.in.: 
- strategii dotyczącej ochrony poszczególnych rejonów miasta, 
- wycinki drzew na terenie miasta, 
- ochrony jakości powietrza, 
- problemu retencji wody oraz zanikania bioróżnorodności, 
- ochrony zieleni miejskiej, 
- znaczenia transportu kolektywnego w mieście, 
- problematyki gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- efektywności energetycznej, 
- problemu zwierząt bezdomnych, które mogą stanowić zagrożenie dla 
gatunków dziko żyjących,  
- wpływu istniejących zakładów, hałasu komunikacyjnego i 
przemysłowego na stan środowiska w mieście, 
-  utworzenia nowych form ochrony przyrody, 
-  szczegółowego określenia zadań ekologicznych w harmonogramie 
realizacyjnym, które nie dotyczą ogółu społeczeństwa a pojedynczego 
mieszkańca. 

Wszystkie uwagi poddane zostały wnikliwej analizie. Większość z 
nich  uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska dla 
Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024. 

 
 

 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl  
T: 56 611 87 47 

 

 
Załączniki 

 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronietorun.pl, 23 czerwca 2017 r. 

 

Informacje na stronie konsultacje.torun.pl 
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Cały tekst: 

Program Ochrony Środowiska  

Działając  na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. 
poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 
Gmina Miasta Toruń przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia 
na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 

 

Dlaczego temat jest ważny? 

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, 
dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni. 

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska 
naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się 
wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę wszelkich 
działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym 
stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie elementy, które tworzą 
lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie. 

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę jego ochrony, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań krótko i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków 
życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym 
pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych. 

 

Zapoznaj się z koncepcją   

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia został opracowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a także „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 roku. 
Zgodnie z zapisami wytycznych podstawowymi zasadami tworzenia Programów Ochrony Środowiska 
są: zwięzłość i prostota, spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, konsekwentne i 
świadome stosowanie terminów, wyznaczenie ram czasowych, oparcie na wiarygodnych danych, 
prawidłowe określenie celów, włączenie interesariuszy w proces opracowania programu, 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

  

 

Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w 
zakresie objętym dokumentem.  
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Koncepcja 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2017- 2020 Z 
UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2024 

  

Z treścią Koncepcji można zapoznać się: 

1)  w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w 
godzinach 9.00 – 17.00 

 2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia – koncepcja do pobrania  

  

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21dni od daty podania niniejszego 
obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

• w formie pisemnej na adres: 
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 
Toruń 

• listem elektronicznym na adres e-mail: wsiz@um.torun.pl 

z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia” 

W ramach konsultacji odbędzie się także dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym UMT 
(Centrum), ul. Wały gen. Sikorskiego 8, dnia 3 lipca 2017 r., w godz. 12.00 – 18.00. 

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia. 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 21.06.2017 roku, na okres 21 dni. 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/program_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/program_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/program_ochrony_srodowiska.pdf
mailto:wsiz@um.torun.pl
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Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 21.06.2017 r: 
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Informacja na stronie sozosfera.pl, 23 czerwca 2017 r. 
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Informacje na funpage’u społeczności Zielony Toruń, 3 oraz 4 lipca 2017 r. 
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