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Termin 
 

 
21 listopada – 12 grudnia 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
5 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym. 
1 osoba, reprezentująca zarządcę nieruchomości, przesłała uwagi 
drogą elektroniczną. 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Biurem Ogrodnika Miejskiego  

 

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy konsultacje społeczne w sprawie 
rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Wówczas wspólnie z 
mieszkańcami projektowaliśmy tę przestrzeń, wykorzystując do tego 
specjalnie przygotowane mapy. 

Mieszkańcy byli zgodni co do tego, że teren stawu należy 
uporządkować i odpowiednio zagospodarować tak, aby w przyszłości 
właściwie służył on lokalnej społeczności. 

W wyniku konsultacji zaproponowano: 
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) instalację oświetlenia i monitoringu. 

W oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2018 r. powstała 
koncepcja przedprojektowa zagospodarowania stawu przy ul. 
Poznańskiej, której głównym założeniem jest przywrócenie funkcji 
wypoczynkowych oraz rekreacyjnych tego obszaru, z 
wykorzystaniem jego walorów przyrodniczych oraz estetycznych. 
Istotnym elementem jest również zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców, jak również wspomnienie historyczne tego miejsca, 
uporządkowanie istniejącej zieleni oraz uzupełnienie terenu 
roślinnością, tak aby podkreślić jego rodzime piękno i stworzyć 



 
 

4 
 

naturalną izolację od strony ulicy Poznańskiej. 

Koncepcja powstała w 2019 r. zawiera: 

• utworzenie 2 miejsc reprezentacyjnych, 
• utworzenie nowego wejścia od strony osiedla, 
• budowę ścieżki spacerowej, 
• budowę 2 pomostów, 
• aranżację miejsca wypoczynku, 
• utworzenie miejsca do zabawy, 
• montaż tablic historycznych, 
• montaż elementów małej architektury, 
• utworzenie ścian oraz barier roślinnych, 
• montaż osiw tlenia oraz kamer monitoringu, 
• oczyszczenie stawu, 
• ogrodzenie stawu, 
• nasadzenie nowych drzewa i krzewów. 

Koncepcja projektowa zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej 
stanowi wynik wspólnej pracy mieszkańców w 2018 r. Uwzględniono 
w niej wytyczne zawarte w raporcie z konsultacji społecznych. 

W drugim etapie zaprosiliśmy mieszkańców do zapoznania się z 
koncepcją i wyrażenia swoich uwag i opinii, zanim powstanie 
ostateczny projekt budowlany. Był to etap, w którym mogliśmy 
wprowadzić ewentualne zmiany i modyfikacje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

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

www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Miasta Torunia  
ü ulotki informujące o spotkaniu dostarczone mieszkańcom 

osiedla Podgórz  
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 21 listopada 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 28 listopada 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 21 listopada – 12 grudnia 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 12 grudnia 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
28 listopada 2019 r. o godz. 17.00 , w Restauracji LAWENDA przy ul. 
Poznańska 49, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami w 
sprawie drugiego etapu rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w 
Toruniu. Wzięło w nim udział 5 osób. 
 
Na początku spotkania zaprezentowano mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową, która powstała w oparciu o wyniki konsultacji 
społecznych z 2018 r. Zakłada ona przywrócenie funkcji 
wypoczynkowych oraz rekreacyjnych tego obszaru, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych oraz 
estetycznych. Zadbano w niej również o przypomnienie historii 
miejsca oraz o bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez montaż 
oświetlenia, kamer monitoringu i ogrodzenie stawu od strony ul. 
Poznańskiej.  
 

Po zapoznaniu ze szczegółami koncepcji, mieszkańcy zostali 
poproszeni o wyrażenie swoich uwag i opinii na jej temat. 
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Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla zaproponowanej 
koncepcji, podkreślając jednocześnie, że bardzo cieszą się, iż 
zaniedbany teren stawu stanie się w przyszłości miejscem, z 
którego będą mogli korzystać. 

Podczas spotkania zgłoszono kilka dodatkowych propozycji do 
koncepcji, m.in.: 

• aby pojawiła się na tym terenie altanka, propozycja, aby 
pojawiła się na tym terenie altanka, 

• osadzenia głębiej pomostu po stronie południowej, tak  żeby 
mogli z niego również korzystać wędkarze.  
 

 

 
 
Konsultacje internetowe 
Do 12 grudnia 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1 osoba, reprezentująca 
zarządcę nieruchomości. 

 
 

 

Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie – 400 zł 
Wynajem nagłośnienia na spotkanie – 400 zł 
Razem – 800 zł 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 
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I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego Odpowiedź 

1. 
Propozycja, aby pojawiła się na tym terenie altanka. Do analizy 

Zostanie rozważona możliwość montażu altanki 
na tym terenie.  
Dla tego typu obiektów należy wygospodarować 
odpowiednią ilość miejsca, dlatego  analizowane 
będą możliwości przestrzenne. Trzeba również 
zwrócić uwagę na kwestie związane z 
bezpieczeństwem, tj. natężenie zachowań 
niepożądanych.  

2. 
Ze względów bezpieczeństwa (ryzyko wjazdu pojazdu z ul. Poznańskiej) płot od strony ul. 
Poznańskiej powinien być metalowy. Uwzględniono 

Od strony ulicy Poznańskiej zostało 
zaprojektowane ogrodzenie palisadowe 
metalowe. 

3. 
Czy cieki będą zamknięte? Jest napisane w projekcie, że jeden ciek będzie zamknięty, drugi zaś 
usunięty. To jest woda przepływowa, zatem nie można zamknąć dopływu. Odpowiedź 

Usunięty zostanie jedynie nieaktywny ciek.  
Natomiast drugi ciek, ze względów 
bezpieczeństwa, zostanie przykryty od góry – 
nadal jednak będzie aktywny. 
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4. Jak będzie wyglądał żywopłot od strony ul. Poznańskiej? 
Odpowiedź 
Żywopłot od strony ul. Poznańskiej został 
zaprojektowany z pęcherznicy kalinolistnej w 
odmianie ‘Diabolo’. Jest  to krzew w odcieniach 
koloru bordowego, formowany na kształt 
prostopadłościanu. 

5. Pomost po stronie południowej powinien być trochę głębiej osadzony, tak  żeby mogli z niego 
również korzystać wędkarze. 

Do analizy 
Możliwość ta będzie poddana analizie. 
Uwzględnione zostaną  kwestie związane z 
bezpieczeństwem oraz wyniki prac związanych z 
pogłębieniem dna stawu. 
 

6. Wydaje mi się, że ścieżka po stronie wschodniej i tak będzie wydeptywana. 
Odpowiedź 
Roślinność po stronie wschodniej została 
zaprojektowana tak, aby tworzyła gęstą ścianę, 
która uniemożliwi przejście na drugą stronę 
stawu. Ponadto, możliwe jest zastosowanie 
płotków ochronnych w celu zabezpieczenia tego 
terenu. 

7. Czy staw będzie pogłębiony? 
Odpowiedź 
Tak, staw będzie oczyszczony i pogłębiony, a jego 
skarpy zostaną umocnione. 

8. Jak wyglądają sprawy własnościowe dotyczące tego terenu? 
Odpowiedź 
GMT pozyskała ok. 60 % udziałów we własności 
dz. ew. nr 607 obręb 70 Toruń. Właściciele 
pozostałej części nie podjęli współpracy z GMT, w 
związku z powyższym WGN przekazał sprawę do 
Wydziału Prawnego, który jedno z postępowań 
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spadkowych przed sądem w Zielonej Górze 
zakończył.  Kolejne postępowania przed sądem w 
Toruniu są obecnie w toku. 

II. Uwagi przesłane droga elektroniczną Odpowiedź 

1. 
 
Działając jako zarządca nieruchomości należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 36 w 
Toruniu, w nawiązaniu do prowadzonych konsultacji w sprawie  zagospodarowania stawu przy ul. 
Poznańskiej, proszę o zawarcie w projekcie likwidacji i przebudowy odpływu ze stawu, który jest w 
kierunku posesji Poznańska 36.  
 
Budynek wielorodzinny przy Poznańskiej 36,  był przez długi czas zalewany przez nieszczelny kanał 
ze stawu. Jego naprawa nie przyniosła oczekiwanych skutków. Najrozsądniejszym wydaje się, aby 
zlikwidować go i przepiąć w inne miejsce, tak by fundamenty budynku nie były zalewane.  
 
W załączeniu przekazuje skan pisma jakie zostało skierowane do Prezydenta Miasta Torunia, 
opisujące całą sprawę, na razie Wspólnota czeka na odpowiedź.  
 
Poproszę o informacje jak dalej będą prowadzone konsultacje i czy postulaty Wspólnoty zostaną 
uwzględnione w projekcie.  
 

Przedstawiony projekt dotyczy aranżacji terenu 
wokół stawu. Kwestie odnośnie kanalizacji i 
melioracji powinny być zawarte w odrębnym 
projekcie.  
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 21 listopada  – 12 grudnia 2019 r. konsultacje społeczne 
w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu. 
Stanowiły one drugi etap uzyskiwania opinii oraz stanowisk 
dotyczących przyszłego wykorzystania tego obszaru. 
Koncepcja, która powstała w 2019 r. uwzględnia wyniki konsultacji 
społecznych z 2018 r.  
28 listopada 2019 r. o godz. 17.00 , w Restauracji LAWENDA przy ul. 
Poznańska 49, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami w 
sprawie drugiego etapu rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w 
Toruniu. Wzięło w nim udział 5 osób. 

Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla zaproponowanej 
koncepcji, podkreślając jednocześnie, że bardzo cieszą się, iż 
zaniedbany teren stawu stanie się w przyszłości miejscem, z 
którego będą mogli korzystać. 

Podczas spotkania zgłoszono kilka dodatkowych uwag do koncepcji, 
m.in.: 

• aby pojawiła się na tym terenie altanka, propozycja, aby 
pojawiła się na tym terenie altanka, 

• osadzenia głębiej pomostu po stronie południowej, tak  
żeby mogli z niego również korzystać wędkarze.  

Na etapie tworzenia projektu budowlanego propozycje te zostaną 
raz jeszcze przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji 
 
W ramach konsultacji mieszkańcy mieli również możliwość 
przesłania swoich uwag drogą elektroniczną. Z tej możliwości 
skorzystała  Z tej możliwości skorzystała 1 osoba, reprezentująca 
zarządcę nieruchomości. Uwaga dotyczyła likwidacji i przebudowy 
odpływu, który skierowany jest w stronę  posesji Poznańska 36. 
Sprawa została w całości przekazana do Toruńskich Wodociagów. 
 
Kolejnym etapem  rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej będzie 
wykonanie projektu budowlanego, a następnie – realizacja 
inwestycji.     
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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 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,  21 listopada 2019 r.  

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy 2. etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. 
Spotkanie konsultatyjne odbędzie się 28 listopada 2019 r. 
  
Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej rozpoczęły się w 2018 r. 
Wówczas wspólnie z mieszkańcami projektowaliśmy tę przestrzeń, wykorzystując do tego specjalnie 
przygotowane mapy. Mieszkańcy byli zgodni co do tego, że teren stawu należy uporządkować i 
odpowiednio zagospodarować tak, aby w przyszłości właściwie służył on lokalnej społeczności. 

W wyniku konsultacji zaproponowano: 
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) instalację oświetlenia i monitoringu. 

Jak przebiegały konsultacje społeczne w 2018 r. - TUTAJ 

Co proponujemy w 2019 r.? 
W oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2018 r. powstała koncepcja przedprojektowa 
zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej, której głównym założeniem jest przywrócenie funkcji 
wypoczynkowych oraz rekreacyjnych tego obszaru, z wykorzystaniem jego walorów przyrodniczych 
oraz estetycznych. Istotnym elementem jest również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, jak 
również wspomnienie historyczne tego miejsca, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz uzupełnienie 
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terenu roślinnością, tak aby podkreślić jego rodzime piękno i stworzyć naturalną izolację od strony 
ulicy Poznańskiej. 

Koncepcja powstała w 2019 r. zawiera: 
•    utworzenie 2 miejsc reprezentacyjnych, 
•    utworzenie nowego wejścia od strony osiedla, 
•    budowę ścieżki spacerowej, 
•    budowę 2 pomostów, 
•    aranżację miejsca wypoczynku, 
•    utworzenie miejsca do zabawy, 
•    montaż tablic historycznych, 
•    montaż elementów małej architektury, 
•    utworzenie ścian oraz barier roślinnych, 
•    montaż osiw tlenia oraz kamer monitoringu, 
•    oczyszczenie stawu, 
•    ogrodzenie stawu, 
•    nasadzenie nowych drzewa i krzewów. 

Do pobrania: 
•    Koncepcja projektowa zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej 
•    Szczegółowy opis założeń koncepcyjnych 
•    Spis roślinności proponowanej do nasadzenia 

Co w ramach konsultacji? 
Koncepcja projektowa zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej stanowi wynik wspólnej pracy 
mieszkańców w 2018 r. Uwzględniono w niej wytyczne zawarte w raporcie z konsultacji społecznych. 
Teraz zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z koncepcją i wyrażenia swoich uwag i opinii, 
zanim powstanie ostateczny projekt budowlany. Jest to jeszcze etap, kiedy możemy wprowadzić 
ewentualne zmiany i modyfikacje. 

Zapraszamy na spotkanie 28 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w Restauracji LAWENDA przy ul. 
Poznańskiej 49. 
  
Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej, przyjdź na 
spotkanie 28 listopada 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

Na uwagi czekamy do 12 grudnia 2019 r. 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Ogrodnika 
Miejskiego. 
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl,  21 listopada 2019 r.  
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Informacja w Tylko Twoje-Miasto.pl , 21 listopada2019 r. 
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Informacja na fanpage’u  Wojciecha Klabuna - Radnego Miasta Torunia , 28 listopada2019 r. 

 

 


