
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

raport 
 

Konsultacje społeczne  
dotyczące rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu 

 

październik 2018 r.  

NOWE ŻYCIE STAWU PRZY UL. 
POZNAŃSKIEJ 



 
 

2 
 

 

Spis treści 
Termin ............................................................................................................. 3 

Liczba uczestników .......................................................................................... 3 

Organizatorzy .................................................................................................. 3 

Przedmiot konsultacji ...................................................................................... 3 

Akcja informacyjno-promocyjna...................................................................... 4 

Przebieg konsultacji ........................................................................................ 4 

Koszty .............................................................................................................. 9 

Uwagi .............................................................................................................. 9 

Podsumowanie ............................................................................................. 26 

Załączniki....................................................................................................... 28 

 



 
 

3 
 

 
  

Termin 
 

 
 3 -24 października 2018 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
ok. 40 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, 1 osoba 
przesłała swoje uwagi drogą elektroniczną 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną i Wydziałem 
Środowiska i Zieleni UMT 
 
 
 
Staw przy ul. Poznańskiej w Toruniu to niewielkich rozmiarów akwen 
wodny, którego historia sięga XVII w. Powstał on przez oddzielenie 
krótkiej strugi, która spływała kiedyś w dół ku Wiśle. Jego wody 
napędzały młyn wodny, którego budowę zlecił król Jan Kazimierz w 
1683 r., w zamian za wierność i oddanie mieszkańców Podgórza. 
Usytuowany był on w pobliżu istniejącej do dziś ulicy Młyńskiej. 

Ulica Młyńska na Podgórzu była zagłębiem przetwórstwa zboża w tej 
okolicy. Historia młyna wodnego przy ul. Poznańskiej 55 sięga lat 20. 
XIX w. W 1842 roku właścicielami tego młyna byli Carl Drewitz i 
Eduard Drewitz. Ten drugi był znanym przedsiębiorcą toruńskim, 
założycielem fabryki maszyn rolniczych i odlewni żelaza 
(Maschinenfabrik, Eisengiesserei & Kesselschmiede). Na początku XX 
wieku młyn został przejęty przez Antoniego Rafińskiego. Cała 
zabudowa ul. Młyńskiej, wraz z młynem, uległa zniszczeniu podczas 
wybuchu Browaru Pomorskiego 24 stycznia 1945 r.  
W okresie międzywojennym staw młyński wykorzystywany był 
również przez stolarnię Stanisława Rosy, członka Zarządu Miejskiego 
w latach 30. XX w. 
W latach 1925–1926 przy Poznańskiej 55 zaplanowano budowę 
wielkiej szkoły powszechnej wraz z wytyczeniem nowej ulicy. Oprócz 
głównego budynku miały tu powstać: ogród botaniczny, ogród 
woźnego, boisko, sala gimnastyczna, zagonki oraz dom kierownika. 
Zamierzenia te pozostały jednak niezrealizowane. 
Jak wynika z opowieści mieszkańców, po wojnie teren stawu 
wykorzystywany był głównie przez Podgórzan. Zimą, gdy woda 
zamarzała, dzieci robiły sobie z niego lodowisko – nie przeszkadzał w 
tym nawet drewniany płot, który okalał ten teren. 
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Obecnie miejsce, na którym znajduje się staw przy ul. Poznańskiej 
porastają wysokie trawy. Jest to teren zaniedbany. Od wielu lat 
mieszkańcy, przedstawiciele magistratu, radni Rady Miasta Torunia 
oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń zgłaszali potrzebę 
rewitalizacji tego miejsca. Sytuacja była trudna do uregulowania, 
ponieważ teren stanowił własność prywatną dzieloną przez kilku 
współwłaścicieli. Od dłuższego czasu Gmina dąży do ujednolicenia 
stanu prawnego nieruchomości poprzez przejęcie wszystkich 
udziałów. W latach 2006 – 2014 znaczna część tego terenu stała się 
własnością Gminy - wynosi ona 11/18 części tego obszaru. Obecnie 
toczy się postępowanie zmierzające do nabycia pozostałych 
udziałów. Ponieważ jest to końcowy etap przejmowania całości 
terenu, na którym znajduje się staw, możemy zacząć planować, jak 
będzie on wyglądał w przyszłości. 
Podczas konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji stawu 
przy ul. Poznańskiej planowaliśmy jak go zagospodarować, aby w 
przyszłości służył on mieszkańcom Podgórza i stał się ozdobą 
osiedla. W ramach spotkania odbył się warsztat z wykorzystaniem 
map terenu, które posłużyły jako tło dla stworzenia propozycji 
urządzenia tego miejsca.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

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

www.konsultacje.torun.pl   
ü informacja przesłana do rady okręgu 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü plakaty w miejscach użyteczności publicznej 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
-  3 października 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
-  3-24 października  2018 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
-  10 października 2018 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
-  24 października 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
10 października 2018 r. w restauracji Lawenda przy  
ul. Poznańskiej 49 odbyło się otwarte spotkanie  
z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania terenu stawu przy ul. 
Poznańskiej w Toruniu.  Wzięło w nim udział ok. 40 osób. 
Spotkanie rozpoczęto krótką prezentacją, na której przedstawiono 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
konsultowanego obszaru oraz podstawowe ustalenia dotyczące 
możliwości jego urządzenia.  
Kolejnym etapem spotkania był 45-minutowy warsztat 
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych map terenu. 
Mieszkańcy podzieli się na 4 grupy. Każda z nich miała do dyspozycji 
wspomnianą mapę terenu, kolorowe karteczki, mazaki, długopisy 
oraz czyste kartki w formacie A4. Uczestnicy spotkania nanosili swoje 
propozycje na mapę oraz spisywali na dodatkowych kartkach. 
Następnie wybrana osoba z każdej grupy przedstawiała 
zaprojektowane rozwiązania. 
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 Propozycje zgłoszone przez 1 grupę: 
1) usunąć płot od strony ul. Poznańskiej, ewentualnie – utworzyć w 
tym miejscu pas zieleni, 
2) po stronie południowo-wschodniej utworzyć miejsce do 
wypoczynku i rekreacji z grillem oraz ławeczkami, 
3) zainstalować oświetlenie i monitoring, 
4) na stawie utworzyć altankę oraz mostek, 
5) utworzyć ścieżkę spacerową wzdłuż linii brzegowej z drewnianymi 
ławkami oraz koszami na śmieci, 
6) zrobić wejście od strony południowej, 
7) po uporządkowaniu terenu ocenić czy pas od strony południowo - 
zachodniej należy delikatnie zniwelować – zrównać do poziomu 
pozostałych części tego obszaru. 
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Propozycje zgłoszone przez 2 grupę: 
1) nawiązać do historii miejsca poprzez nazwę „Skwer Młyński” oraz 
elementy małej architektury, np. fontanna w kształcie koła 
młyńskiego, 
2) na stawie utworzyć mostek, 
3) wokół stawu zaaranżować ścieżkę spacerową z ławeczkami  (w tym 
ławkami bookcrossingowymi – z oświetleniem oraz książkami do 
czytania) oraz koszami na śmieci, 
4) wykorzystać płotek i zainstalować na nim elementy  oświetleniowe 
zasilane energią słoneczną (proponuje się montaż solarów), 
5) zainstalować  monitoring, 
6) wygospodarować miejsce na postawienie grilla, 
7) utworzyć małą plażę z hamakami, 
8) pozyskać i zagospodarować działkę nr 614, tak aby teren wokół 
stawu był w pełni urządzony i spełniał swoje funkcje. Proponuje się 
połączyć teren stawu z Orlikiem (część południowo-wschodnia) 
poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci w formie toru przeszkód z 
naturalnych elementów , 
9) zainstalować bezpłatne wi-fi, 
10) urządzić na stawie domki dla ptaków, 
11) poszerzyć chodnik i obsadzić go zielenią, 
12) wykonać ścieżkę rowerową utwardzaną żwirem, 
13) ustawić niski żywopłot od strony ul. Poznańskiej, 
14) pomysł dodatkowy – szklana infrastruktura nad stawem 
(przeniesienie całej infrastruktury na konstrukcję zbudowaną nad 
terenem stawu), 
15) włączyć dzieci, młodzież oraz studentów w planowanie jak 
zagospodarować teren stawu  - warsztaty dla szkół, wykorzystanie 
pomysłów studentów. 
 
Propozycje zgłoszone przez 3 grupę: 
1) posprzątać i uporządkować przestrzeń, 
2) posadzić wysoki żywopłot od strony ulicy Poznańskiej, 
3) zainstalować monitoring i  oświetlenie, 
4)usprawnić i dostosować do panujących warunków (teren podmokły 
ze względu na bliskość stawu)  kanalizację przy ul. Poznańskiej, 
5) ustawić  ławeczki wokół stawu, 
6) nasadzić krzewy ozdobne oraz kwiaty, 
7) ustawić stację roweru miejskiego, 
8) zainstalować fontannę na stawie i sprowadzić łabędzie, 
9) utworzyć mostek lub molo na stawie, 
10) ustawić zadaszoną wiatę, 
11) zagospodarować działką nr 614 i tam urządzić aleję spacerową, 
ewentualnie wybieg dla psów. 
 
Propozycje zgłoszone przez 4 grupę: 
1) zlikwidować ogrodzenie od strony ul. Poznańskiej, 
2) utworzyć mineralną ścieżkę wokół stawu oraz ścieżkę dydaktyczną 
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z ławkami oraz koszami na śmieci i psie odchody, 
3) zainstalować fontannę, 
4) zainstalować oświetlenie i monitoring, 
5) dokonać bagrowania stawu do poziomu gliny oraz faszynowania 
brzegów, 
6) nasadzić ozdobne krzewy i kwiaty, 
7) oddzielić ulicę od chodnika poprzez ustawienie płotków lub 
barierek, 
8) usunąć zagrożony drzewostan, 
9) ustawić zadaszoną wiatę, 
10) zarybić staw, 
11) ustawić stojaki rowerowe, 
12) część alejek wykonać z drewna, zwłaszcza te znajdujące się tuż 
przy samej wodzie , 
13) wykonać tymczasową naprawę płotu do czasu, aż teren stawu 
zostanie zagospodarowany, 
14) ustawić tablice informacyjne dotyczące historii miejsca, 
15) uszczelnić odpływ znajdujący się przy ul. Poznańskiej, 
16) utworzyć kładki lub mostki na stawie, 
17) przejąć działkę nr 614 i ją zagospodarować. 
 
 
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy byli zgodni co do tego, że 
teren stawu należy uporządkować i odpowiednio zagospodarować 
tak, aby w przyszłości właściwie służył on lokalnej społeczności. 
Wszystkie 4 grupy zaproponowały również wspólne możliwości 
urządzenia tego terenu, którymi były: 
1) utworzenie wokół stawu ścieżki spacerowej z ławeczkami i koszami 
na śmieci oraz psie odchody, 
2) zainstalowanie na stawie mostka lub pomostu oraz domków dla 
ptaków, 
3) podkreślenie historii miejsca poprzez ustawienie tablic 
informacyjnych (ścieżka informacyjna) lub elementów małej 
architektury nawiązujących do tradycji młyńskiej, lub nadanie 
odpowiedniej nazwy, np. Staw Młyński, 
4) przeznaczenie części terenu na cele rekreacyjne, np.: grill, plac 
zabaw, tor przeszkód, altanka, 
5) instalacja oświetlenia i monitoringu. 
Mieszkańcy byli również zgodni w kwestii przejęcia sąsiadującej z 
terenem stawu działki nr 614, której własność jest  nieokreślona. 
Ich zdaniem teren ten należy również uporządkować i 
zagospodarować, w taki sposób, aby stanowił  wraz ze stawem 
spójną całość.  
Kwestię sporną stanowiło odgrodzenie działki, na której znajduje się 
staw od ul. Poznańskiej. Część osób proponowała, aby całkowicie 
zlikwidować jakiekolwiek ogrodzenie lub ewentualnie  posadzić niski 
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żywopłot, natomiast pozostałe osoby wnioskowały o posadzenie 
wysokiego żywopłotu, który wygrodzi ten teren.  

 
 
Konsultacje internetowe 
Do 24 października 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1 osoba w imieniu 
Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 36 w Toruniu . 

 
 

 

Koszty 
 

Wynajem Sali oraz cateringu na spotkanie: 600 zł 
Nagłośnienie podczas spotkania: 400 zł 
Razem: 1 000,00 zł 
 

 

Uwagi 
Podczas spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji,  pojawiło 
się wiele propozycji  dotyczących zagospodarowania stawu przy ul. 
Poznańskiej w Toruniu. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w 
spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą elektroniczną. 
Szczegółowe zestawienie uwag, opinii i propozycji mieszkańców 
znajduje się w poniżej: 
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Uwagi zgłoszone podczas spotkania z mieszkańcami  
 
1) Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez 1 grupę 
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I. Propozycje zagospodarowania terenu 

1. Usunąć płot od strony ul. Poznańskiej, ewentualnie – utworzyć w tym miejscu pas zieleni (niewysoki żywopłot) 

2. Po stronie południowo-wschodniej utworzyć miejsce do wypoczynku i rekreacji z grillem oraz ławeczkami 
 

3. Zainstalować oświetlenie i monitoring 

4. Na stawie utworzyć altankę oraz mostek 

5. Utworzyć ścieżkę spacerową wzdłuż linii brzegowej z drewnianymi ławkami oraz koszami na śmieci 

6. Zrobić wejście od strony południowej 

7. Po uporządkowaniu terenu ocenić czy pas od strony południowo - zachodniej należy delikatnie zniwelować – zrównać do poziomu pozostałych 
części tego obszaru 
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2) Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez 2 grupę 
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I. Propozycje zagospodarowania terenu 

1. Nawiązać do historii miejsca poprzez nazwę „Skwer Młyński” oraz elementy małej architektury, np. fontanna w kształcie koła młyńskiego 

2. Na stawie utworzyć mostek 

3. Wokół stawu zaaranżować ścieżkę spacerową z ławeczkami  (w tym ławkami bookcrossingowymi – z oświetleniem oraz książkami do czytania) 
oraz koszami na śmieci 

4. Wykorzystać płotek i zainstalować na nim elementy  oświetleniowe zasilane energią słoneczną (proponuje się montaż solarów) 

5. Zainstalować  monitoring 

6. Wygospodarować miejsce na postawienie grilla 

7. Utworzyć małą plażę z hamakami 

8. Pozyskać i zagospodarować działkę nr 614, tak aby teren wokół stawu był w pełni urządzony i spełniał swoje funkcje. Proponuje się połączyć 
teren stawu z Orlikiem (część południowo-wschodnia) poprzez stworzenie placu zabaw dla dzieci w formie toru przeszkód z naturalnych 
elementów  

9. Zainstalować bezpłatne wi-fi 

10. Urządzić na stawie domki dla ptaków 

11. Poszerzyć chodnik i obsadzić go zielenią 
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12. Wykonać ścieżkę rowerową utwardzaną żwirem 

13. Ustawić niski żywopłot od strony ul. Poznańskiej 

14. Pomysł dodatkowy – szklana infrastruktura nad stawem (przeniesienie całej infrastruktury na konstrukcje zbudowana nad terenem stawu) 

15. Włączyć dzieci, młodzież  oraz studentów w planowanie jak zagospodarować teren stawu  - warsztaty dla szkół, wykorzystanie pomysłów 
studentów 
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3) Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez 3 grupę 
 

 



 
 

16 
 

 
 
 

I. Propozycje zagospodarowania terenu 

1. Posprzątać i uporządkować przestrzeń 

2. Posadzić wysoki żywopłot od strony ulicy Poznańskiej 

3. Zainstalować monitoring i i oświetlenie 

4. Usprawnić i dostosować do panujących warunków (teren podmokły ze względu na bliskość stawu)  kanalizację przy ul. Poznańskiej 

5. Ustawić  ławeczki wokół stawu 

6. Nasadzić krzewy ozdobne oraz kwiaty 

7. Ustawić stację roweru miejskiego 

8. Zainstalować fontannę na stawie i sprowadzić łabędzie 

9. Utworzyć mostek lub molo na stawie 

10. Ustawić zadaszoną wiatę 

11. Zagospodarować działką nr 614 i tam urządzić aleję spacerową, ewentualnie wybieg dla psów 
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4) Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez 4 grupę 
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I. Propozycje zagospodarowania terenu 

1. Zlikwidować ogrodzenie od strony ul. Poznańskiej 

2. Utworzyć mineralną ścieżkę wokół stawu oraz ścieżkę dydaktyczną z ławkami oraz koszami na śmieci i psie odchody 

3. Zainstalować fontannę 

4. Zainstalować oświetlenie i monitoring 

5. Dokonać bagrowania stawu do poziomu gliny oraz faszynowania brzegów 

6. Nasadzić ozdobne krzewy i kwiaty 

7. Oddzielić ulicę od chodnika poprzez ustawienie płotków lub barierek 

8. Usunąć zagrożony drzewostan 

9. Ustawić zadaszoną wiatę 

10. Zarybić staw 

11. Ustawić stojaki rowerowe 

12. Część alejek wykonać z drewna, zwłaszcza te znajdujące się tuż przy samej wodzie  
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13. Wykonać tymczasową naprawę płotu do czasu, aż teren stawu zostanie zagospodarowany 

14. Ustawić tablice informacyjne dotyczące historii miejsca 

15. Uszczelnić odpływ znajdujący się przy ul. Poznańskiej 

16. Utworzyć kładki lub mostki na stawie 

17. Przejąć działkę nr 614 i ją zagospodarować 

 

.
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  
(dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały utajnione na podstawie 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2018, poz. 1000) 
 
Dzień dobry 
Poniżej przekazuje uwagi mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska  
36 w Toruniu w sprawie stawu znajdującego sie obok kościoła Św. Piotr i  
Pawła na Podgórzu. 
 
 
Kolektor przelewowy od stawu przechodzi przez  działkę Wspólnoty i przy  rewitalizacji musi on 
zostać przebudowany. Kolektor powinien być włączony do kanalizacji deszczowej biegnącej w  
ulicy Poznańskiej. Kolektor obecnie powoduje: 
1 Woda podmywa fundamenty naszego budynku. 
2 Występuje zawilgocenie ścian co powoduje powstawanie grzybów i pleśni. 
3 Studnia rewizyjna nie posiada własnej ściany , jej ścianą jest ściana naszej kamienicy. 
4 Obecna lokalizacja studni i rur kamionkowych z tego kolektora  całkowicie uniemożliwia osuszenie 
naszego budynku i jakiekolwiek prace remontowe przy fundamentach , a wymagają one wzmocnienia 
i wykonana  hydroizolacji , oraz ocieplenia. 
Bardzo proszę o informację na jakim etapie są konsultacje i jakie zamierzenia co do 
zagospodarowania stawu ma Urząd Miasta. 
Wspólnota proponuje, aby ze stawu zrobić miejsce parkowe. 
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Najczęściej pojawiające się propozycje: 

1) uporządkować teren, 

2) utworzyć wokół stawu ścieżkę spacerową z ławeczkami, koszami na śmieci oraz psie 
odchody, 

3) zainstalować na stawie mostek lub pomost oraz domki dla ptaków, 

4) podkreślić historię miejsca poprzez ustawienie tablic informacyjnych (ścieżka 
informacyjna)/ elementów małej architektury nawiązujących do tradycji 
młyńskiej/nadanie odpowiedniej nazwy, np. Staw Młyński, 

5) część terenu przeznaczyć na rekreację – różne propozycje:  grill; plac zabaw; tor 
przeszkód; altanka, 

6) zainstalować oświetlenie i monitoring, 

7) przejąć działkę nr 614 i ją zagospodarować, w taki sposób, aby teren w pobliżu stawu 
stanowił spójną i uporządkowaną całość. 
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Podsumowanie 
 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 3 – 24 października 2018 r. konsultacje społeczne 
dotyczące rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu. 
Stanowiły one pierwszy etap uzyskiwania opinii, stanowisk oraz 
propozycji dotyczących przyszłego zagospodarowania i 
wykorzystania tego obszaru.  

10 października 2018 r. w restauracji Lawenda przy ul. Poznańskiej 
49 odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
zagospodarowania terenu stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu.  
Wzięło w nim udział ok. 40 osób. Spotkanie rozpoczęto krótką 
prezentacją, na której przedstawiono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla konsultowanego obszaru 
oraz podstawowe ustalenia dotyczące możliwości jego urządzenia. 
Kolejnym etapem spotkania był 45-minutowy warsztat 
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych map terenu. 
Uczestnicy, podzieleni na 4 grupy, nanosili swoje propozycje na 
mapę oraz spisywali na dodatkowych kartkach. Następnie wybrana 
osoba z każdej grupy przedstawiała zaprojektowane rozwiązania. 
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy byli zgodni co do tego, że 
teren stawu należy uporządkować i odpowiednio zagospodarować 
tak, aby w przyszłości właściwie służył on lokalnej społeczności. 
Wszystkie 4 grupy zaproponowały również wspólne możliwości 
urządzenia tego terenu, którymi były: 
1) utworzenie wokół stawu ścieżki spacerowej z ławeczkami i 
koszami na śmieci oraz psie odchody, 
2) zainstalowanie na stawie mostka lub pomostu oraz domków dla 
ptaków, 
3) podkreślenie historii miejsca poprzez ustawienie tablic 
informacyjnych (ścieżka informacyjna) lub elementów małej 
architektury nawiązujących do tradycji młyńskiej, lub nadanie 
odpowiedniej nazwy, np. Staw Młyński, 
4) przeznaczenie części terenu na cele rekreacyjne, np.: grill, plac 
zabaw,  tor przeszkód, altanka 
5) instalacja oświetlenia i monitoringu. 
 
Mieszkańcy byli również zgodni w kwestii przejęcia sąsiadującej z 
terenem stawu działki nr 614, której własność jest  nieokreślona. 
Ich zdaniem teren ten należy również uporządkować i 
zagospodarować, w taki sposób, aby stanowił  wraz ze stawem 
spójną całość.  
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Kwestię sporną stanowiło odgrodzenie działki, na której znajduje się 
staw od ul. Poznańskiej. Część osób proponowała, aby całkowicie 
zlikwidować jakiekolwiek ogrodzenie lub ewentualnie  posadzić niski 
żywopłot, natomiast pozostałe osoby wnioskowały o posadzenie 
wysokiego żywopłotu, który wygrodzi ten teren.  

W czasie konsultacji mieszkańcy mięli również możliwość przesłania 
propozycji drogą elektroniczną. Swoje uwagi złożyła jedna osoba w 
imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 36. Dotyczyły one 
kolektora przelewowego odchodzącego od stawu. Przechodzi on 
przez  działkę wspólnoty i  obecnie powoduje podmywanie 
fundamentów jej budynku oraz zawilgocenie ścian, powstawanie 
grzybów i pleśni. Ponadto studnia rewizyjna nie posiada własnej 
ściany -  jej ścianą jest ściana kamienicy wspólnoty, a  obecna 
lokalizacja studni i rur kamionkowych z kolektora  całkowicie 
uniemożliwiają jej osuszenie.  Członkowie wspólnoty 
mieszkaniowej proszą, aby przy rewitalizacji stawu uwzględnić 
przebudowę kolektora i włączyć go  do kanalizacji deszczowej 
biegnącej w  ulicy Poznańskiej.  
 
Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji stawu przy ul. 
Poznańskiej w Toruniu stanowiły pierwszy etap zbierania opinii oraz 
propozycji w sprawie jego urządzenia. Przy tworzeniu koncepcji 
zagospodarowania tego terenu projektanci będą musieli wziąć pod 
uwagę zarówno jego uwarunkowania środowiskowo-historyczne, 
jak również propozycje samych mieszkańców, którzy byli zgodni co 
do większości rozwiązań. Zagadnieniem spornym okazała się jedynie 
kwestia wysokości płotu/żywopłotu o strony ulicy Poznańskiej. 
Zaproponowane przez uczestników konsultacji przejęcie działki nr 
614 wymagać będzie dodatkowych działań administracyjnych – 
własność tej działki jest w tym momencie nieustalona. Przy 
planowaniu zagospodarowania terenu stawu będzie również 
analizowana możliwość przebudowy, uciążliwego dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej Poznańska 36, kolektora.  
 
Wstępne efekty prac projektantów zostaną przedstawione 
mieszkańcom podczas drugiego etapu konsultacji, które zostaną 
ogłoszone po opracowaniu koncepcji projektowych.  
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Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               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 

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

Informacje na stronie internetowej torun.pl, 3 października 2018 r.  
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 3 października 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Na terenie znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą  

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 
rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Będziemy wspólnie planować sposób jego 
zagospodarowania, aby w przyszłości służył mieszkańcom Podgórza i stał się ozdobą osiedla.  

 Kilka słów o historii miejsca 

Staw przy ul. Poznańskiej w Toruniu to niewielkich rozmiarów akwen wodny, którego historia sięga 
XVII w. Powstał przez oddzielenie krótkiej strugi, która spływała kiedyś w dół ku Wiśle. Jego wody 
napędzały młyn wodny, którego budowę zlecił król Jan Kazimierz w 1683 r., w zamian za wierność i 
oddanie mieszkańców Podgórza. Młyn usytuowany był w pobliżu istniejącej do dziś ulicy Młyńskiej. W 
okresie międzywojennym staw młyński wykorzystywany był również przez stolarnię Stanisława Rosy, 
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członka Zarządu Miejskiego w latach 30. XX w. Cała zabudowa ul. Młyńskiej, wraz z młynem, uległa 
zniszczeniu podczas wybuchu Browaru Pomorskiego 24 stycznia 1945 r. 

Jak wynika z opowieści mieszkańców, po wojnie teren stawu wykorzystywany był głównie przez 
Podgórzan. Zimą, gdy woda zamarzała, dzieci robiły sobie z niego lodowisko – nie przeszkadzał w tym 
nawet drewniany płot, który okalał cały teren. 

Źródło: K. Ciesielska, T. Zakrzewski,  450 lat toruńskiego Podgórza. 1555-200, Towarzystwo 
Miłośników Torunia, Toruń 2005 

 Staw dzisiaj 

Obecnie teren, na którym znajduje się staw przy ul. Poznańskiej porastają wysokie trawy. Jest to 
teren zaniedbany. Od wielu lat mieszkańcy, przedstawiciele urzędu miasta, radni Rady Miasta Torunia 
oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń zgłaszali potrzebę rewitalizacji tego miejsca. A ponieważ 
teren stanowił własność prywatną (wielu właścicieli) nie było możliwości podjęcia działań związanych 
z zagospodarowaniem. 

Gdy pojawiły się możliwości prawne związane z pozyskaniem terenu przez miasto, podjęte zostały 
działania zmierzające do przejęcia wszystkich udziałów własnościowych przez Gminę Miasta Toruń. 
W latach 2006-2014 miasto stało się właścicielem znacznej części terenu (11/18 części obszaru). 
Obecnie toczy się postępowanie w sprawie nabycia pozostałych udziałów, a zaawansowanie starań 
prawnych jest tak duże, że możemy już zaczynać planowanie i zbierać pomysły na urządzenie terenu. 

 

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń! 

Podczas konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej będziemy 
planować sposób jego zagospodarowania. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości zaczął służyć 
mieszkańcom Podgórza i stał się ozdobą osiedla. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zagospodarowania stawu 
przy ul. Poznańskiej w Toruniu 

OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE  10 października 2018 r., godz. 17.00, Franciszkańskie 
Liceum Ogólnokształcące przy ul. Poznańskiej 49  

W ramach spotkania odbędzie się WARSZTAT z wykorzystaniem mapy terenu, która posłuży jako tło 
do stworzenia propozycji urządzenia tego miejsca. Spotykamy się w bezpośrednim sąsiedztwie 
stawu,  więc będzie też okazja do wyjścia w teren, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. 

  

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz przekazać swoje pomysły dotyczące 
zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej - napisz: 

• prześlij wiadomość mailową na adres konsultacje@um.torun.pl 
• lub listownie: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały 

gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacje na stronie Tylko Toruń,  7 października  2018 r.  
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Cały tekst: 

Okolice stawu przy ul. Poznańskiej, w pobliżu kościoła św. Piotra i Pawła, zyskają drugie życie. To 
miejsce w niedalekiej przyszłości będzie służyć mieszkańcom Podgórza i stanie się ozdobą tego 
osiedla. 

Urząd miasta rozpoczął konsultacje społecznego dotyczące rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. To 
niewielki akwen, który znajduje się w pobliżu kościoła św. Piotra i Pawła. Jego historia sięga XVII 
w. Powstał przez oddzielenie krótkiej strugi, która spływała kiedyś w dół ku Wiśle. 

„Jego wody napędzały młyn wodny, którego budowę zlecił król Jan Kazimierz w 1683 r., w zamian za 
wierność i oddanie mieszkańców Podgórza. Młyn usytuowany był w pobliżu istniejącej do dziś ulicy 
Młyńskiej.W okresie międzywojennym staw młyński wykorzystywany był również przez stolarnię 
Stanisława Rosy, członka Zarządu Miejskiego w latach 30. XX w. Cała zabudowa ul. Młyńskiej, wraz z 
młynem, uległa zniszczeniu podczas wybuchu Browaru Pomorskiego 24 stycznia 1945 r.” – czytamy 
na stronie konsultacje.torun.pl. 

Po II wojnie światowej teren wokół stawu był wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców. Zimą 
jego zamarznięta tafla służyła dzieciom jako lodowisko. Obecnie teren jest zaniedbany. Porastają go 
wysokie trawy.  

Na potrzebę ożywienia tego miejsca wskazywali od wielu lat mieszkańcy, członkowie lokalnych 
stowarzyszeń, radni i przedstawiciele urzędu miasta. Przeszkodą było jednak to, że teren był 
własnością prywatną. Miał kilku właścicieli. Miasto zdecydował się pozyskać ten teren. Między 2006 
a 2014 stało się właścicielem 11/18 części obszaru. 

W tej chwili toczy się postępowanie dotyczące kupna pozostałych udziałów. – Zaawansowanie starań 
prawnych jest tak duże, że możemy już zaczynać planowanie i zbierać pomysły na urządzenie terenu 
– informują miejscy urzędnicy. 

 

Jak będą wyglądać konsultacje społeczne? Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano 10 
października (środa) o godz. 17 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poznańskiej 
49. W programie m.in. warsztat z wykorzystaniem mapy terenu. Jeśli pozwoli na to pogoda, będzie 
można wyjść w teren. 

Konsultacje społeczne potrwają do 24 października. Do tego terminu można też zgłaszać swoje 
opinie i postulaty, wysyłając e-mail: konsultacje@um.torun.pl lub list tradycyjny: Urząd Miasta 
Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacje na stronie Twoje-Miasto.pl , 4 października 2018 r.  

 

 



 
 

35 
 

Informacja w Gazecie Pomorskiej, 9 października 2018 
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Informacja w gazecie Nowości Dziennik Toruński, 5 października 2018 
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Informacje na fanpage’u Wojciecha Klabuna – Radnego Rady Miasta Torunia, 7 października 2018r. 
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Informacje na fanpage’u Wojciecha Klabuna – Radnego Rady Miasta Torunia, 11 października 2018r. 
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Informacje na fanpage’u Bartłomieja Jóźwiaka  – Radnego Rady Miasta Torunia, 11 października 
2018r. 
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Informacja na portalu , 6 października 2018 

 

 




