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Przedmiot konsultacji 

 

Trzeci etap konsultacji w sprawie rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego 
fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu, realizowany był w ramach cyklu  Zielony Toruń. Mamy 
projekty. Tym razem mieszkańcy mogli zapoznać się z efektami prac projektantów i wnieść ostatnie 
uwagi. 

Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku 
z okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania 
czystości i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby zagospodarowania zieleni 
parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy małej architektury 
i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

W 2015 roku w ramach cyklu Zielony Toruń – Reaktywacja przedstawiono mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się 
propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. 
Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej 
nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 

31.03.2017 r. Gmina Miasta Toruń uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy 
ul. Podgórskiej w Toruniu. Dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu”. 

W 2018 roku pokazaliśmy mieszkańcom gotowy projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz 
z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 

 



 
 

  4 
 

 

 
  

Termin 
 

 
16 kwietnia – 31 maja 2018 r. 

  
Liczba 
uczestników 
 

 
Łącznie w spotkaniach otwartych wzięło udział ok. 50 osób. 
3 osoby przesłały swoje uwagi drogą elektroniczną. Do urzędu 
wpłynęły również 2 pisma wysłane pocztą tradycyjną. 

  
Organizatorzy 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT 
 
 

 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
 

• 16 kwietnia 2018 r. – początek konsultacji 
• 16 kwietnia - 31 maja – możliwość przesyłania uwag drogą 

elektroniczną 
• 26 kwietnia 2018 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
• 21 maja 2018 r. – drugie spotkanie otwarte z mieszkańcami 
• 31 maja 2018 r.– zakończenie konsultacji społecznych  

 
Spotkania otwarte 
 
26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 14 odbyło 
się spotkanie otwarte z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji Parku 
Tysiąclecia wraz z odbudową fosy przy ul. Podgórskiej. Wzięło w nim 
udział ok. 30 osób. Uczestnicy konsultacji zadawali szczegółowe 
pytania dotyczące projektu. Niemal wszystkie jego elementy zostały 
omówione w trakcie spotkania. 
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Najwięcej kontrowersji wzbudziła elementy projektu rozbieżne 
w stosunku do ustaleń i opinii zebranych podczas omawiania 
koncepcji projektowej, która była pokazywana w 2015 r. Dotyczyły 
one m.in. form małej architektury, placów zabaw oraz nawierzchni, 
z której wykonane będą alejki parkowe. Ponieważ wszystkie 
wymienione wyżej różnice były wynikiem decyzji oraz wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zasugerowano, aby sam 
konserwator udzielił stosownych wyjaśnień. Także z uwagi na owe 
różnice, jak również stopień ważności samego projektu dla lokalnych 
mieszkańców, poproszono o wydłużenie terminu konsultacji. 
 
Oprócz wspomnianych różnic pomiędzy koncepcją z 2015 r., 
a projektem, mieszkańcy zgłosili dodatkowe uwagi do projektu. 
Najważniejsze z nich dotyczyły: 

• zmiany elementów wyposażenia oraz nawierzchni na placu 
zabaw dla dzieci młodszych, 

• zmiany lokalizacji wybiegu dla psów - przeniesienia go 
w miejsce oddalone od strefy relaksu, 

• zmiany elementów wyposażenia siłowni plenerowej na takie, 
z których korzystać mogą osoby starsze. 

 
Zgodnie z postulatem zgłoszonym podczas spotkania otwartego 26 
kwietnia, jak również z uwagi na wniosek zawarty w oficjalnym piśmie 
Stowarzyszenia Stawki, Prezydent Miasta Torunia, na wniosek 
dyrektora WKSiI podjął decyzję o wydłużeniu terminu konsultacji 
w sprawie rewitalizacji Parku Tysiąclecia do 31 maja 2018 r. 
Zorganizowano również dodatkowe spotkanie warsztatowe dla 
mieszkańców, z wykorzystaniem map, które odbyło się 21 maja 2018 
r. Na tym etapie skupiono się głównie na omówieniu uwag oraz 
wniosków zgłoszonych przez Stowarzyszenie Stawki. Dotyczyły one 
głównie: 

• wyjaśnienia  decyzji konserwatora w kwestii nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych, 

• wyjaśnienia nowoczesnego charakteru projektu w zakresie 
placów zabaw oraz elementów małej architektury, 

• uwzględnienia miejsc do grillowania na terenie parku, 
• usytuowania wybiegu dla psów po stronie wschodniej, 
• uwzględnienia w projekcie wiaty edukacyjnej, 
• wytyczenia dodatkowych szlaków komunikacyjnych na 

terenie parku. 
W trakcie spotkania pojawiły się również dodatkowe uwagi, które 
stały w sprzeczności z postulatami zgłoszonymi przez Stowarzyszenie 
Stawki. Podniesiono m.in. kwestię ochrony naturalnego charakteru 
parku i ochrony przyrody, jak najmniejszej ingerencji 
infrastrukturalnej, całkowitej rezygnacji z miejsc do grillowania. 
Otrzymaliśmy również prace dzieci z przedszkola Montessori 
Kasztanek przedstawiające ich wymarzony plac zabaw: 
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Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

 

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

             www.konsultacje.torun.pl), 
ü plakaty informujące o spotkaniu (powieszone w środkach 

komunikacji miejskiej, na klatkach schodowych oraz 
w punktach użyteczności publicznej), 

ü informacje w mediach lokalnych. 
 

 
 

 
Koszty 

 
Koszt wszystkich konsultacji w ramach cyklu Zielony Toruń. Mamy 
projekty: 
Projekt plakatu – 713,40 zł 
Wydruk plakatów  – 208,49 zł 
Ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej – 718,00 zł 
Transport n a spotkanie 24.04.2018 r.  – 300,00 zł 
Razem: 1 939,89 zł 
 

 
 

Uwagi Podczas dwóch spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji,  
pojawiło się wiele uwag dotyczących rewitalizacji Parku Tysiąclecia. 
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość 
przesłania uwag drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą. 
Szczegółowe zestawienie uwag, opinii oraz pism, które wpłynęły od 
mieszkańców znajdują się w poniżej: 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Uwagi dotyczące rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu fortecznego przy ul. Podgórskiej 

I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. Jaka jest nawierzchnia zaprojektowanej ścieżki oraz alejki i czy będzie można jeździć po niej 
rowerami? 

Odpowiedź 
Wszystkie alejki oraz ścieżki wykonane są z 
nawierzchni i mineralnej, zgodnie z warunkami 
postawionymi przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Z nawierzchni będą mogli bez przeszkód 
korzystać rowerzyści. 

2. Jaka jest długość fosy – drogi wodnej? Odpowiedź 
Długość fosy wynosi ok. 800 m. 

3. Czy po wschodniej stronie parku będzie tylko boisko czy też zaprojektowano tam jeszcze coś 
więcej? 

Odpowiedź 
Po wschodniej stronie parku znajdować będą się: 
boisko oraz siłownia plenerowa. Również taras, który 
znajduje się w tej części pełnić będzie funkcję 
rekreacyjną – przewidziano tam leżaki. 

4. Czy park będzie posiadać oświetlenie? Odpowiedź 
Oświetlone będą wszystkie alejki oraz boisko.  

5.  Propozycja aby zmienić sprzęty na siłowni, gdyż z tych zamieszczonych w projekcie nie będą 
mogły korzystać osoby starsze. 

Uwzględniono 
We wstępnych ustaleniach Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wyraził zgodę na zmianę wyposażenia 
siłowni plenerowej zlokalizowanej przy boisku i 
dostosowania jej do zgłaszanych podczas konsultacji 
potrzeb i możliwości osób starszych. 
 

6. Czy wiadomo ile drzew zostanie wyciętych? Czy opracowano plan nasadzeń? Odpowiedź 
Zostanie wyciętych ok. 50 drzew, natomiast 
zaplanowano ok. 100 nowych nasadzeń.  



 
 

  9 
 

Nasadzenia zaplanowane są wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Nasadzane będą gatunki 
nieinwazyjne. Dodatkowo, po pięciu latach 
sprawdzana będzie żywotność drzew i w przypadku, 
gdy drzewa się nie przyjmą, konieczne będą nowe 
nasadzenia. 

7. Kto opiekuje się tym parkiem? Odpowiedź 
Park znajduje się pod nadzorem Wydziału Środowiska 
i Zieleni, natomiast bieżącym utrzymaniem tego 
terenu zajmuje się  firma zieleniarska wybrana w 
drodze przetargu. 

8. Kiedy nastąpi realizacja projektu? Odpowiedź 
Realizacja projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia 
wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. 
Podgórskiej w Toruniu jest obecnie na etapie prac nad 
wielobranżową dokumentacją projektową, z 
uwzględnieniem wymaganych konsultacji 
społecznych. Po ich zakończeniu możliwe będzie 
uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie 
ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy na 
realizację robót budowlanych. Prace nad realizacją 
projektu, w tym roboty budowlane, powinny się 
zakończyć do 2020 r. 

9. Jaką nawierzchnie zaprojektowano na alejkach? Odpowiedź 
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w parku dopuszczalna jest jedynie 
nawierzchnia mineralna. Decyzja konserwatora 
(pismo z 5 lutego 2018 r.): „nawierzchnie 
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dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, 
żwirowe, lub kamienny bruk”.  

 
10. Jaki ma być charakter tego parku? Nie widzę tutaj strefy dzikiej przyrody oraz nie widzę 

nasadzeń krzewów. Dodatkowo, zastanawia mnie uległość projektanta – przecież ta alejka, 
która teraz jest asfaltowa stanowi ciąg pieszo-rowerowy dla naszej dzielnicy. Dlaczego 
konserwator każe niszczyć tę nawierzchnię i nie pozwala zrobić chociaż jednej ścieżki 
asfaltowej? Kto konserwatorowi daje takie prawo? 

Odpowiedź 
W przypadku projektowania obiektów zabytkowych, 
podstawową wytyczną do projektowania są wytyczne 
konserwatora zabytków. Można projektować jedynie 
to, na co konserwator się zgadza.  Wojewódzki 
Konserwator Zabytków jest organem administracji 
rządowej zespolonej kierującym Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków, wykonuje on zadania z 
zakresu ochrony dóbr kultury wynikające z 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

11. Czy po tej nawierzchni będą mogły przejechać dzieci na rowerkach, na rolkach, hulajnogach 
oraz matki z wózkami? 

Odpowiedź 
Po nawierzchni mineralnej bez problemu będą mogli 
poruszać się rowerzyści, osoby na wózkach oraz matki 
z wózkami  dziecięcymi. Nawierzchnia tego typu nie 
służy do poruszania się na hulajnogach i na rolkach. 
 

12. Dlaczego tak późno, czyli na tydzień przed rozpoczęciem konsultacji udostępnia się 
mieszkańcom materiały? Jeszcze za dyrektora Buraka Stowarzyszenie Stawki pilotowało ten 
projekt, tak aby został on w odpowiednim momencie zgłoszony do konsultacji. To jest na 
tyle duży projekt, że wymaga więcej niż tydzień  czasu, aby go przeanalizować i odpowiednio 
rozreklamować wśród mieszkańców. A to co Państwo pokazaliście,  uważam, że jest 
rodzajem kpiny z nasz mieszkańców, gdyż nie jest czytelne. Powinniśmy otrzymać szczegóły 
tego projektu, tak aby każdy mógł się z tym zapoznać i przeanalizować. My, jako 

Odpowiedź 
Projekt został zamieszczony zgodnie regulaminem 
konsultacji społecznych, czyli w momencie ich 
rozpoczęcia, minimum na siedem dni przed 
spotkaniem otwartym. Pozostałe materiały, w tym 
szczegółowe opracowania poszczególnych 
elementów, zostały zamieszczone 27.04.2018 r. 
Konsultacje zostały przedłużone do końca maja br., 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_zespolona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_zespolona
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wojew%C3%B3dzki_Urz%C4%85d_Ochrony_Zabytk%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wojew%C3%B3dzki_Urz%C4%85d_Ochrony_Zabytk%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ustawa_o_ochronie_zabytk%C3%B3w_i_opiece_nad_zabytkami&action=edit&redlink=1
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stowarzyszenie na pewno wnioskować będziemy o przedłużenie terminu konsultacji. zgodnie z życzeniami mieszkańców. 
 

13. Dlaczego sadzi się drzewa przed konsultacjami? Przecież mieszkańcy mogą wskazać jakieś 
inne miejsca dla nowych nasadzeń 

Odpowiedź 
Nasadzenia, które zostały wykonane są to nasadzenia 
kompensacyjne związane z budową szpitala na 
Bielanach, nie były one finansowane ze środków 
gminy. Sam projekt nasadzeń był uzgadniany z 
Referatem Zieleni i zgodnie z tą dokumentacją 
nasadzenia te zostały wykonane. 

14. Jaka jest docelowa głębokość fosy i głębokość stawu? Odpowiedź 
W przypadku stawu planowane jest jedynie 
oczyszczenie dna, natomiast fosa będzie pogłębiona 
do 90 cm. Fosa będzie na bieżąco oczyszczana. Brzegi 
fosy zostaną wzmocnione faszyną, dzięki czemu 
unikniemy wycinki drzew. 

15. Jak zamierzacie państwo zaradzić dzikiemu odpływowi ścieków do fosy? Odpowiedź 
Osiedle jest skanalizowane i istnieje przepompownia, 
która tłoczy ścieki. W zeszłym roku otrzymaliśmy 
zgłoszenie o nielegalnych odpływach z pobliskiego 
zakładu. Sytuacja została zbadana i skontrolowana. 
Od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia 
dotyczącego nielegalnych odpływów. Mamy 
podejrzenia, że ewentualne zanieczyszczenia 
pochodzić mogą z terenu graniczącego ze 
wspomnianym zakładem produkcyjnym, ponieważ 
zabezpieczenia, które tam się znajdują są w złym 
stanie technicznym. W trakcie robót budowlanych na 
terenie parku, zabezpieczenia te zostaną naprawione. 
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16. Oświetlenie na boisku, na osiedlu JAR ma być na sms-a. Jak sytuacja wygląda tutaj? Odpowiedź 
Oświetlenie będzie standardowe dla tego rodzaju 
obiektów sportowych. 

17. Na poprzednich konsultacjach w sprawie parku zostały nam przedstawione dwie koncepcje. 
Obie nawiązywały do militarnego charakteru tego terenu w kontekście małej architektury, 
czego na tym projekcie nie widać. 

Odpowiedź 
Charakter projektu dostosowano do wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 
wskazał, aby nacisk położyć na minimalistyczne, 
nowoczesne, stonowane kolorystycznie formy małej 
architektury. Stąd wypracowany w ramach 
konsultacji wstępnej koncepcji (rok 2014/2015) 
wspólnie z mieszkańcami sposób urządzenia placu 
zabaw oraz innych elementów małej architektury 
(nawiązujących do militarnego charakteru obiektu) 
nie może być zrealizowany, ze względu na 
ograniczenia konserwatorskie. 
Decyzja konserwatora odnosząca się do placu zabaw: 
(19 lutego 2018 r.): „W stosunku do elementów placu 
zabaw należy rozważyć zmianę zestawu zabawowego 
„domek” i „zamek”. Są to typowe w formie elementy 
małej architektury placu zabaw odstające od 
minimalistycznych i nowoczesnych elementów 
pozostałego projektowanego wyposażenia parku. 
Sugeruje się zastosowanie zjeżdżalni, huśtawek w 
nowoczesnych formach, mniej zintegrowanych, 
zbliżonych do pozostałych elementów placów 
gimnastycznych i placów zabaw” 

18. Czy w toalecie będzie miejsce na przewijak i miejsce do karmienia dla matek? Odpowiedź 
W toaletach przewidziano przewijak dla niemowląt. 
Miejsca do karmienia piersią, wg indywidualnego 
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projektu zostaną urządzone w przestrzeni parku, w 
sąsiedztwie placu zabaw i zaaranżowane w taki 
sposób, aby zapewnić intymność. 
 

19. Dlaczego projekcie nie ma wiaty edukacyjnej? Odpowiedź 
Brak środków na realizację w ramach 
przedmiotowego projektu. 
31.03.2017 r., Gmina Miasta Toruń uzyskała 
dofinansowanie ze środków unijnych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z 
odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej 
w Toruniu. Kwota przyznanego dofinansowania jest 
jednak bardzo ograniczona w stosunku do zamierzeń 
z koncepcji zagospodarowania i wystarcza na 
realizację tylko kilku założonych planów, głównie tych 
o ściśle zieleniarskim charakterze. Dodatkowo, 
zgodnie z warunkami dofinansowania uzyskanego w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, 
koszty obiektów infrastrukturalnych nie mogą 
przekraczać 30% kwoty całkowitej projektu (11 603 
000 zł) i powinny mieć ścisły związek z 
uporządkowaniem istniejących terenów zieleni.  Z 
tego powodu, koszty realizacji takich obiektów jak 
wiaty edukacyjne, nie mogły być zrealizowane w 
ramach przedmiotowego projektu, ale mogą być 
uwzględnione na kolejnych etapach rozwoju Parku, 
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np. w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W zamian, 
na obecnym etapie, dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu będzie można zrealizować inne 
elementy o charakterze edukacyjnym, np. w postaci 
ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej. 

20. Jaka jest dokładna lokalizacja ścieżki edukacyjnej? Odpowiedź 
Ścieżka edukacyjna znajduje się w południowo-
zachodniej stronie parku. Znajduje się ona na 
podeście drewnianym, są tam przewidziane domki dla 
jeży oraz domki dla pszczół.  

21. Co się stało z planami rewitalizacji Rawelina i udostępnienia go poprzez kładkę? Odpowiedź 
Brak środków na realizację w ramach 
przedmiotowego projektu. Będzie uwzględniane na 
kolejnych etapach rozwoju Parku. 
31.03.2017 r., Gmina Miasta Toruń uzyskała 
dofinansowanie ze środków unijnych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z 
odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej 
w Toruniu. Kwota przyznanego dofinansowania jest 
jednak bardzo ograniczona w stosunku do zamierzeń 
z koncepcji zagospodarowania i wystarcza na 
realizację tylko kilku założonych planów, głównie tych 
o ściśle zieleniarskim charakterze.  

22. Jaka funkcję pełnić będzie budynek śluzy? Odpowiedź 
Budynek zostanie odrestaurowany. Natomiast jego 
wielkość budynku i funkcja nie pozwalają na 
wprowadzenie tam innego rodzaju adaptacji. 
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23. Co będzie w budynku prochowni? Odpowiedź 
Będą tam się znajdowały toalety z przewijakami dla 
dzieci oraz pomieszczenie techniczne do obsługi 
parku. 

24. Czy wejścia do parku będą w jakiś sposób zaznaczone? Odpowiedź 
Nie. Nie będą tworzone żadne elementy typu brama, 
oznaczające wejścia do parku, z uwagi na brak 
spójności z pozostałymi, nowoczesnymi elementami 
projektu. 

25. Jaka jest wytyczna takiej lokalizacji wybiegu dla psów? Odpowiedź 
Lokalizacja wybiegu dla psów została ustalona w 
oparciu o uwagi zgłoszone przez mieszkańców na 
etapie tworzenia koncepcji (2014/2015). Wówczas 
nalegano, aby nie sytuować go od strony ul. 
Kniaziewicza. Dokonano analizy alternatywnych 
lokalizacji i wybrano zachodnią część parku z uwagi na 
fakt, iż: teren nie wymaga  wycinki drzew, wyłączony 
jest spod nadzoru konserwatora i może zostać 
ogrodzony, usytuowany jest w miejscu, które nie 
koliduje z innymi strefami na terenie parku. 
Dodatkowo, w wyniku powtórnego zapytania, nie 
uzyskano zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na zlokalizowanie wybiegu na terenie 
chronionym konserwatorsko, w tym także od strony 
ul. Kniaziewicza. 
 

26. Jaka jest nawierzchnia placu zabaw dla dzieci? Odpowiedź 
W projekcie zaproponowano nawierzchnię ze 
zrębków drewna. Uzyskano wstępną zgodę 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zmianę 
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nawierzchni na piaskową. Nie ma zgody na 
zastosowanie nawierzchni sztucznej. 
 

27. Czy plac będzie ogrodzony, aby zrębki nie wydostawały się na zewnątrz? Odpowiedź 
Uzyskano wstępną zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na zmianę nawierzchni na 
piaskową. Przewidziano również obrzeże placu 
zabaw. 

28. Jak wygląda połączenie ścieżki rowerowej w parku z pozostałym układem rowerowym 
osiedla? Proponuje się połączenie drogi rowerowej z ulicą Kniaziewicza. 

Odpowiedź 
Istnieje już takie połączenie poprzez drogę 
wewnętrzną dojazdową od ul. Kniaziewicza do szkoły. 

29. Czy Państwo przewidzieliście stację roweru miejskiego na terenie parku? Odpowiedź 
W ramach tego opracowania nie. Natomiast Toruński 
Rower Miejski stanowi inwestycję rozwojową. Być 
może w przyszłości możliwa będzie lokalizacja stacji 
TRM na terenie parku w odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców i możliwości rozbudowy systemu. 

30. Gdzie zaprojektowano tzw. dziką strefę parku? Odpowiedź 
Praktycznie cały obszar ma pozostać naturalną 
enklawą i taką pozostanie. Zaplanowano jedynie 
wycinkę dzikich podrostów, posuszów, chorych drzew 
oraz prześwietlenie koron w granicach maksymalnie 
30%. 

31. Czy będziemy usuwać rośliny, które niszczą obiekt militarny czy też takie, które go jedynie 
zasłaniają? 

Odpowiedź 
Zostaną usunięte jedynie te rośliny, które zagrażają 
budowli fortecznej, jak również konieczne dla 
odtworzenia skarpy.  

32. Czy będzie wprowadzony na terenie parku taki gatunek trawy, aby można było na niej Odpowiedź 
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piknikować? Przewidziane są trawy wielogatunkowe oraz trawy w 
rodzaju kwietnej łąki. Będą to gatunki uniwersalne, 
które z powodzeniem można wykorzystać w celach 
rekreacyjnych. 

33. Czy po wykonaniu tego projektu jest zaplanowane grabienie liści? Odpowiedź 
Tak, liście były i będą grabione, zgodnie ze 
standardem utrzymania parku. 
Park znajduje się pod nadzorem WŚiZ i wszelkie 
zgłoszenia związane z bieżącym utrzymaniem 
czystości terenów zieleni można zgłaszać na bieżąco 
do Referatu Zieleni,  tel. 56 611 86 58 lub 56 611 86 
93 (sekretariat WŚiZ). Zgłoszenia mieszkańców 
przekazywane są niezwłocznie do wykonania przez 
firmę zieleniarską, która wygrała przetarg na 
utrzymanie tych terenów zieleni. 

34. W projekcie brakuje miejsc na grilla, w których mieszkańcy mogliby się integrować. Takie 
miejsca powinny być zawarte w projekcie. 

Odrzucono 
Projekt grillowiska stanowi bardzo kontrowersyjny 
element i nie ma jednomyślności wśród mieszkańców 
co do jego realizacji. Praktyka pokazuje, że tego typu 
obiekty są trudne do utrzymania porządku i czystości. 
Ponadto, park stanowi enklawę zieleni gęsto 
porośniętą drzewami i istnieje duże zagrożenie 
pożarem. 
 

35. Czy w projekcie można przewidzieć tor rolkowy oraz kort tenisowy? Odpowiedź 
Nie jest możliwe do realizacji na etapie tego projektu 
- Decyzja konserwatora (pismo z 5 lutego 2018 r.): 
„nawierzchnie dopuszczalne to wyłącznie 
nawierzchnie gruntowe, żwirowe, lub kamienny 
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bruk”. 

36. Dlaczego w projekcie nie ma amfiteatru? Odpowiedź 
Brak środków na realizację w ramach 
przedmiotowego projektu. 
31.03.2017 r., Gmina Miasta Toruń uzyskała 
dofinansowanie ze środków unijnych na realizację 
projektu pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z 
odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej 
w Toruniu. Kwota przyznanego dofinansowania jest 
jednak bardzo ograniczona w stosunku do zamierzeń 
z koncepcji zagospodarowania i wystarcza na 
realizację tylko kilku założonych planów, głównie tych 
o ściśle zieleniarskim charakterze. Dodatkowo, 
zgodnie z warunkami dofinansowania uzyskanego w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, 
koszty obiektów infrastrukturalnych nie mogą 
przekraczać 30% kwoty całkowitej projektu (11 603 
000 zł) i powinny mieć ścisły związek z 
uporządkowaniem istniejących terenów zieleni.  Z 
tego powodu, koszty realizacji takich obiektów jak 
wiaty edukacyjne, czy amfiteatr nie mogły być 
zrealizowane w ramach przedmiotowego projektu, 
ale mogą być uwzględnione na kolejnych etapach 
rozwoju Parku. W zamian, na obecnym etapie, dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu będzie można 
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zrealizować inne elementy o charakterze 
edukacyjnym, np. w postaci ścieżki przyrodniczo- 
edukacyjnej. 

37. Dyskusja: 

- Dlaczego myśli się tylko o zieleni, a nie o infrastrukturze? 

- Ale ma być zieleń. Jak chcę grać w piłkę, top idę na boisko, a nie do parku. Nie wsadzajcie 
tam całej infrastruktury. 

- Ale w parku jest zieleń. Nam brakuje infrastruktury. Prawobrzeże ma wszystko, a my nie 
mamy nic. 

- Państwo przedstawiliście całkiem sensowny projekt, ale my chcielibyśmy wnieść do niego 
kilka uwag. Nie chcemy, abyście myśleli, że chcemy wrzucić tam wszystko, ale chcemy mieć 
pewność, że w przyszłości będziemy mogli pewne elementy dodawać. Nie chcemy sytuacji, 
której dodanie elementu będzie wiązało się z wycinką drzew. 

Odpowiedź 
Na terenie parku jest sporo taki miejsc, które można 
zaaranżować. Będzie to oczywiście wymagało ustaleń 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  oraz 
przeprowadzeniem procedury pozwolenia na 
budowę. Omawiany projekt nie zamyka całości 
zagospodarowania parku, a jedynie stanowi istotny 
element jego rewitalizacji i zgodnie z warunkami 
otrzymanego dofinansowania może zakładać tylko 
30% obiektów infrastrukturalnych w ogóle, które 
powinny mieć charakter głównie zieleniarski. 

38. Czy urządzenia dla ćwiczeń, które znajdują się w tej chwili w parku zostaną? Odpowiedź 
Tak 

39. Dyskusja: 

- Mamy widoczny brak połączenia chodnikiem na skraju parku, po stronie zachodniej. 
Postuluję, aby takie połączenie wykonać. To miejsce jest najbardziej zaśmiecone. 

- Przemieszczanie się, niestety nie usunie tego problemy, jedynie właściwa pielęgnacja może 
zapobiec takiej sytuacji. 

- Jeżeli będzie tam chodnik, będą chodzić ludzie, a miejsce będzie sprzątane, to problem 
zniknie.  

Odpowiedź 
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.  
Połączenie chodnikiem na skraju parku, po stronie 
zachodniej może być rozważone na kolejnych etapach 
rozwoju Parku. 
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- Ale po co Ci to przejście? Może zróbmy pajęczynę wejść, aby każdy miał więcej od sąsiada. 

- Żeby szybko przejść, przejechać. 

- Ale po co Ci szybko wejść do parku, ja nie rozumiem. 

- No dobrze, to nie rozumiesz. 

- Może pod płotem zróbmy to przejście? Przecież nie chciałbyś, żeby Ci pod płotem ludzie 
chodzili. 

40. Postulujemy, aby zorganizować spotkanie z konserwatorem. Prosimy również o 
udostępnienie szczegółów dotyczących projektu. 

Wystosowano do Wojewódzkiego  Konserwatora 
Zabytków prośbę o uczestnictwo w dodatkowym 
spotkaniu z mieszkańcami, jednakże, z uwagi na inne 
obowiązki służbowe, nie mógł on wziąć w nim udziału. 

II. Uwagi zgłoszone droga elektroniczną  Odpowiedź 

1. Dzień dobry 

Piszę do Państwa w sprawie wyglądu i wyposażenia placu zabaw planowanego w Parku 
Tysiąclecia. 

Reprezentuję społeczności dwóch placówek przedszkolnych usytuowanych w niedalekiej 
odległości od Parku Tysiąclecia, a także występuję w swoim imieniu jako mieszkaniec 
lewobrzeżnego Torunia i mama trzyletniego dziecka. 

Pod koniec ubiegłego roku chcieliśmy wspólnie z mężem zabrać się za napisanie projektu do 
budżetu partycypacyjnego na wykonanie placu zabaw w Parku Tysiąclecia, otrzymałam 
wtedy informację że nowy plac zabaw jest planowany w ramach rewitalizacji parku. 

Mieszkam po lewej stronie mostu od urodzenia, dobrze znam park i patrzę na niego zarówno 
przez pryzmat wspomnień z dzieciństwa jak i teraz oczami mamy, a także profesjonalnie 

Uwzględniono 
Wniosek w sprawie zmiany elementów wyposażenia 
placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchni został 
skierowany do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, do zaopiniowania. Uzyskano wstępne 
uzgodnienie dla nowego wyposażenia. Propozycje 
poniżej: 
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będąc nauczycielem i dyrektorem Przedszkola i Punktu Przedszkolnego im. Marii Montessori 
w Toruniu.  

Do czasu narodzin synka nie przeszkadzało mi, że sprzęty na placu zabaw w parku pamiętają 
moje dzieciństwo i nie są wymienione od lat około 80, ponieważ nie korzystałam z nich. 
Bardzo się ucieszyłam jednak kiedy dwa lata temu kilka niebezpiecznych stanowisk na placu 
zabaw zostało usuniętych i pojawiła się nowa piaskownica oraz zjeżdżalnia.  

Od czasu odnowienia placu często odwiedzamy ten plac zabaw z synkiem, ale nie często 
zbiera się na nim większa gromadka dzieci. Zaczęliśmy więc szukać miejsca, gdzie będą 
mogły zachodzić interakcje społeczne, po prostu placu zabaw, który nie zieje pustką.  

W Toruniu są przede wszystkim dwa takie palce zabaw, do których przyjeżdżają rodzice z 
całego miasta: Piernikowe Miasteczko na Starówce i plac zabaw w Parku na Bydgoskim 
Przedmieściu.  

Zbierając informacje od rodziców, którzy tam przychodzą, mogę przytoczyć powtarzające się 
powody: 

- to miejsce jest wyjątkowe,  

- ten plac różni się od placu zabaw przy domu, jest bardziej atrakcyjny 

- jest tu dużo dzieci,  

- tu są wyjątkowe sprzęty 

  

26 kwietnia odbyły się konsultacje projektu rewitalizacji parku, na którym można było 
zapoznać się z zaproponowanymi rozwiązaniami - bardzo spodobał mi się podział placu 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych - uważam, że to właściwe i słuszne rozwiązanie. 
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Jednak wygląd, przede wszystkim placu zabaw dla dzieci młodszych i forma sprzętów jakie 
miały by się tam pojawić uważam za rozwiązanie, które potrzebuje innej formy. Brakuje mu 
wyjścia poza standardowe sprzęty, które są ustawiane przy przydomowych placach zabaw. 
Rozumiem zamysł architektoniczny - jestem mgr sztuki i łatwo mi odczytać wpisującą się w 
naturę prostotę drewnianych bali. Jednak przy takiej koncepcji i tak dużej inwestycji jaką jest 
rewitalizacja parku nie znajduję argumentów na pozwolenie sobie na niedopracowanie 
szczegółów. Wybieg dla psów , który ma pojawić się w parku wydaje się być bardziej 
atrakcyjny i przemyślany od placu zabaw. 

W związku z powyższym proszę o możliwość kolejnego spotkania konsultacyjnego i 
zaproponowanie placu zabaw z atrakcyjnym, posiadającego motyw przewodni i wyjątkową 
przyciągającą formę. Tak, aby rodziny, które przyjadą do Parku mogły spędzić tu cały dzień. 
Jeśli tylko mogę pomóc przy wyszukaniu takich sprzętów - chętnie służę czasem i pomocą. 

 
2. Dzień dobry, 

chciałbym zabrać głos w sprawie projektu rewitalizacji Parku Tysiąclecia, 
a konkretnie cześć dotyczącej placu zabaw dla dzieci. 
Chciałbym podkreślić, że dla mieszkańców (mój głos nie jest odosobniony) powstanie placu 
zabawa z prawdziwego zdarzenia z miękką, bezpieczną nawierzchnią jest niezwykle ważne. 
Na przedstawionym przez Miasto projekcie nie wygląda na to, że powstanie 
coś co spełni oczekiwania mieszkańców. Apeluje więc i proszę w imieniu sowim i 
mieszkańców 
o przyjrzenie się sprawie placu zabawa w Parku Tysiąclecia raz jeszcze. 
Ponad to równie ważne jest to aby Park objęty był monitoringiem bo pozostawieni 
czegokolwiek bez dozoru może spowodować, że szybko będzie zniszczone. 

Dla porównania w dużo mniejszym Grudziądzu w Parku Miejskim kilka lat temu powstał 
właśnie  
taki plac zabaw. Warto w tym przypadku wziąć wzór z tego miasta: 
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/gal/6493178,zyciem-tetni-plac-zabaw-w-

Uwzględniono 
Wniosek w sprawie zmiany elementów wyposażenia 
placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchni został 
skierowany do Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, do zaopiniowania. Uzyskano wstępne 
uzgodnienie dla nowego wyposażenia. Propozycje 
poniżej: 

 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/gal/6493178,zyciem-tetni-plac-zabaw-w-parku-miejskim-w-grudziadzu-zdjecia,10377762,id,t,zid.html


 
 

  23 
 

parku-miejskim-w-grudziadzu-zdjecia,10377762,id,t,zid.html 

W moim przekonaniu plac zabaw jest dużo ważniejszy niż np wybieg dla psów. 
 

3.  
Chciałbym się odnieść do tematu rewitalizacji. 
Moja działka na Białej  bezpośrednio sąsiaduje z tym parkiem. 
Nie podoba mi się pomysł związany z miejscami do grillowania jako propozycja zgłoszona 
przez Stowarzyszenie Stawki. 
Uważam to za pomysł bardzo niskich lotów, który zamieni strefę wypoczynku w strefę 
pijaństwa, dymu i np. disco polo w parku. 
W okolicy mojej działki na mostku zbiera się grupa młodzieży czasem elementu spożywają 
alkohol a butelki płyną później strugą. Uważam, że takie miejsca do grillowania przyciągną 
ich tam na stałe. 
Park nie może być przeznaczony dla wszystkich rodzajów rekreacji choć tak jest na 
Bydgoskim. Tam są śmieci i koszty wynikające z faktu, że można spożywać alkohol w miejscu 
publicznym czego bym nie chciał w parku 1000-lecia powielać. Należy postawić na rodziny z 
dziećmi i strefy dla psów a nie wspieranie inicjatyw, które temu będą szkodzić. 
Mieszkańcy to w większości lokatorzy domków jednorodzinnych i mają te stanowiska 
grillowe przy własnej posesji. 
Z pomysłów, które chciałbym zaproponować zamiast hot spotów i kolejnych tam 
niepotrzebnych siłowni. 
Należy rozważyć atrakcje, które przyciągają rzeszę dzieci tak jak na Barbarkę tam jest 
możliwy zjazd liną i park linowy. To duże bardzo atrakcje z powodu tyrolki wielu rodziców 
wozi tam właśnie dzieci. Sądzę, że za późno na ten pomysł ale taką mam propozycję od 
siebie. 
 

Uwzględniono 
Projekt grillowiska stanowi bardzo kontrowersyjny 
element i nie ma jednomyślności wśród mieszkańców 
co do jego realizacji. Praktyka pokazuje, że tego typu 
obiekty są trudne do utrzymania porządku i czystości. 
Ponadto, park stanowi enklawę zieleni gęsto 
porośniętą drzewami i istnieje duże zagrożenie 
pożarem. 
 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/gal/6493178,zyciem-tetni-plac-zabaw-w-parku-miejskim-w-grudziadzu-zdjecia,10377762,id,t,zid.html
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III. Uwagi zawarte w piśmie Stowarzyszenia Stawki Odpowiedź 

1. Charakter projektu – zbyt nowoczesny, brak odniesień militarnych  Odrzucono 
Charakter projektu został dostosowany do 
wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, który dopuścił wyłącznie stosowanie 
minimalistycznych i stonowanych kolorystycznie 
form małej architektury. Decyzja konserwatora 
odnosząca się do placu zabaw: (19 lutego 2018 r.): 
„W stosunku do elementów placu zabaw należy 
rozważyć zmianę zestawu zabawowego „domek” i 
„zamek”. Są to typowe w formie elementy małej 
architektury placu zabaw odstające od 
minimalistycznych i nowoczesnych elementów 
pozostałego projektowanego wyposażenia parku. 
Sugeruje się zastosowanie zjeżdżalni, huśtawek w 
nowoczesnych formach, mniej zintegrowanych, 
zbliżonych do pozostałych elementów placów 
gimnastycznych i placów zabaw”. Stąd 
wypracowany w ramach konsultacji wstępnej 
koncepcji (rok 2014/2015) wspólnie z 
mieszkańcami sposób urządzenia placu zabaw oraz 
innych elementów małej architektury 
(nawiązujących do militarnego charakteru obiektu) 
nie może być zrealizowany, ze względu na 
ograniczenia konserwatorskie. 
 

2. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych  - bezproblemowy ruch pieszy i kołowy Odrzucono 
Ciągi komunikacyjne zaprojektowano w oparciu o 
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 
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(pismo z 5 lutego 2018 r.) „nawierzchnie 
dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, 
żwirowe, lub kamienny bruk”. 
Zaprojektowane nawierzchnie mineralne zostaną 
wykonane zgodnie z projektem. Autorzy 
opracowania wskazali jako przykład realizacji 
technologię typu HanseGrand zastosowaną już w 
innych miastach, np. w Szczecinie, która zapewnia 
wysoką jakość nawierzchni  mineralnych, 
pozwalającą na swobodne poruszanie się po nich 
osób pieszych, wózków dziecięcych i inwalidzkich, 
rowerów, a także służb ratowniczych. Należy 
uwzględnić jakość konstrukcji ciągu ul. 
Woyczyńskiego, umożliwiającą poruszanie się 
pojazdów ratunkowych i obsługi parku. 
 
 

3. Nawierzchnia obiektów rekreacyjnych  - rezygnacja ze zrębków na rzecz nawierzchni sztucznej, 
chroniącej przez urazami  

Uwzględniono 
Uzyskano wstępną zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na zmianę nawierzchni na 
piaskową. Nie ma zgody na zastosowanie 
nawierzchni sztucznej. 
Rezygnacja ze zrębków na rzecz nawierzchni 
piaskowej. Dotyczy także wybiegu dla psów. 
 
 

4. Drogi rowerowe – włączyć drogi na terenie Parku w miejską sieć tras rowerowych Odrzucono 
Najbliższe drogi rowerowe na w okolicach parku 
to: 

• ul. Andersa - istniejąca droga rowerowa 
• ul. Hallera od ul. Łódzkiej do ronda Focha - 
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planowana 
• ul. Łódzka od Podgórskiej do Okólnej - 

planowana 
• Trasa Staromostowa - planowana 

Brak jest w chwili obecnej możliwości podłączenia 
parku do sieci dróg istniejących. W ramach np. 
przebudowy ul. Kniaziewicza od ul. Łódzkiej do 
parku można by wygospodarować miejsce na ciąg 
pieszo-rowerowy – jest to perspektywa kilkuletnia. 
Z pozostałych kierunków należy poruszać się 
ciągami dróg lokalnych na zasadach ogólnych. 
Zagadnienie zostało przekazane do MZD, który 
będzie prowadzić działania w tym zakresie, 
uwzględniające potrzeby zgłoszone przez 
mieszkańców 

5. Stojaki rowerowe – forma odwróconej litery U  i odpowiednie nasycenie w projekcie Uwzględniono 
Stojaki zostaną zmienione na proponowane 
we wniosku – będą w kształcie litery U. 
W projekcie została uwzględniona 
wystarczająca ilość stojaków. W razie potrzeby 
będzie można dokonać uzupełnienia, na 
podstawie zgłoszeń mieszkańców 
wynikających z praktyki użytkowania. 
 

6. Wybieg dla psów – zmiana lokalizacji do części południowej lub wschodniej  Odrzucono 
Lokalizacja wybiegu dla psów została ustalona w 
oparciu o uwagi zgłoszone przez mieszkańców na 
etapie tworzenia koncepcji (2014/2015). Wówczas 
nalegano, aby nie sytuować go od strony ul. 
Kniaziewicza. Dokonano analizy alternatywnych 



 
 

  31 
 

lokalizacji i wybrano zachodnią część parku z uwagi 
na fakt, iż: teren nie wymaga  wycinki drzew, 
wyłączony jest spod nadzoru konserwatora i może 
zostać ogrodzony, usytuowany jest w miejscu, 
które nie koliduje z innymi strefami na terenie 
parku. Dodatkowo, w wyniku powtórnego 
zapytania, nie uzyskano zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na zlokalizowanie wybiegu 
na terenie chronionym konserwatorsko, w tym 
także od strony ul. Kniaziewicza. 
Lokalizacja wybiegu pozostaje bez zmian. W czasie 
użytkowania będzie prowadzona obserwacja i 
zbierane opinie użytkowników parku dot. 
funkcjonowania obiektu. 
 

7. Grillowisko – 2, 3 miejsca w parku  Odrzucono 
Projekt grillowiska stanowi bardzo kontrowersyjny 
element i nie ma jednomyślności wśród 
mieszkańców co do jego realizacji. Praktyka 
pokazuje, że tego typu obiekty są trudne do 
utrzymania porządku i czystości. Ponadto, park 
stanowi enklawę zieleni gęsto porośniętą 
drzewami i istnieje duże zagrożenie pożarem. 
Postulowane grillowisko nie będzie urządzane w 
ramach projektu. 
 

8. Parking pojazdów – przy Hallera lub Woyczyńskiego Odpowiedź 

Uzyskaliśmy wstępną zgodę konserwatora na 
zmianę nawierzchni mineralnej, na nawierzchnię z 
kamienia ciętego, na ul. Woyczyńskiego - odcinek 
od Kniaziewicza do szkoły. Konserwator nie wyraził 
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zgody na lokalizację, na tym odcinku miejsc 
parkingowych.  
Fragment ul. Woyczyńskiego (od Kniaziewicza do 
szkoły) zostanie wykonany z kostki ciętej. Miejsca 
parkingowe powstaną przy przedszkolu na ul. 
Złotej oraz przy ul. Hallera przed szkołą - parking 
kiss&ride. 

9. Sprzęt pływający – dostosowanie do akweny i przygotowanie fosy i zaplecza Uwzględniono 
Projekt przewiduje możliwość pływania rowerami 
wodnymi oraz płaskodennymi łódkami po fosie. 
Odpowiednio przygotowane zaplecze wodne 
przewidziano w budynku prochowni. Głębokość 
wody do 0,9 m – zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi. 
 

10. Plac zabaw dla dzieci – dwa place zabaw i przeniesienie jednego do części południowo-
wschodniej/ zmiana urządzeń na placu 

Uwzględniono częściowo 
Wniosek w sprawie zmiany elementów 
wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz jego 
nawierzchni został skierowany do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, do zaopiniowania. 
Uzyskano wstępne uzgodnienie dla nowego 
wyposażenia. 
Postulat lokalizacji strefy zabaw i wypoczynku od 
strony ulicy Kniaziewicza uwarunkowany był 
likwidacją placu zabaw przy SP nr 14 - plac zabaw 
nie zostanie zlikwidowany, a jedynie przeniesiony 
na północną stronę terenu szkoły albo na teren 
przedszkola nr 12. Lokalizacja placów zabaw 
pozostaje niezmienna, z uwagi na konieczność 
wycinki drzew po stronie południowo/wschodniej 
oraz uwagi na charakter poszczególnych stref w 
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Parku i sposób ich wykorzystania. Plac zabaw 
został zlokalizowany po stronie północno-
zachodniej , w miejscy, gdzie znajduje się również 
strefa relaksu dla dorosłych. Dodatkowo nie ma 
środków na wprowadzanie kolejnego elementu 
infrastrukturalnego. 
Ewentualne urządzenie kolejnego placu zabaw 
(we wschodniej części parku) nie jest wykluczone 
w ramach innego projektu, w kolejnych latach. 
 

11. Trasa wokół fosy – wykonanie chodnika dla trasy pełnego obejścia dookoła fosy Fortu 
Przyczółka Mostowego  

Uwzględniono częściowo 
Zaplanowano i zostanie wykonana trasa tylko 
wzdłuż południowego brzegu fosy. Pozostała część 
fosy znajduje się poza zakresem projektu. 
Przyjmujemy zgłoszenie jako propozycję działania 
w kolejnych etapach inwestycji, w ramach 
kolejnego projektu. 
 

12. Chodniki parkowe – dodatkowe chodniki łączące obszary Parku lub ciągi komunikacyjne na jego 
krawędzi. 

Odrzucono 
Zgodnie  z Decyzją konserwatora nr ZN/114/2018 
„Dodatkowo zachowane zostają historyczne ciągi 
komunikacyjne wraz z nasadzeniami alejowymi 
oraz bogaty na tym terenie układ wodny. Projekt 
nie przewiduje ingerencji w zabytkowa substancję, 
a zważywszy na obecną formę użytkowania jako 
terenów zieleni miasta pn. „Park Tysiąclecia” stara 
się zminimalizować straty w środowisku 
przyrodniczym”. 
Dodatkowo wpłynęły do UMT protesty wobec 
budowy dodatkowych przejść w południowo-
zachodniej części parku.  
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Ciągi komunikacyjne zostaną zrealizowane zgodnie 
z projektem. 
 

13. Wiata edukacyjna Odrzucono 
W ramach tego projektu nie ma możliwości 
finansowych realizacji tego obiektu. Ujęcie wiaty 
(obiektu budowlanego) w tym projekcie 
spowodowałoby obniżenie oceny punktowej 
całego projektu, co niekorzystnie wpłynęłoby na 
wysokość otrzymanych środków finansowych. 
Realizacja możliwa w kolejnych etapach rozwoju 
parku, w ramach kolejnych projektów. 
 

14. hotspoty Poza projektem 
Uwaga została przekazana do Biura Projektów 
Informatycznych UMT, które zajmuje się 
rozbudową sieci dostępu do Internetu na terenie 
miasta – w celu uwzględnienia w pracach 
projektowych. 
 

15. Siłownie zewnętrzne – kilka siłowni dla różnych użytkowników Uwzględniono 
We wstępnych ustaleniach Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wyraził zgodę na zmianę 
wyposażenia siłowni plenerowej zlokalizowanej 
przy boisku i dostosowania jej do zgłaszanych 
podczas konsultacji potrzeb i możliwości osób 
starszych. 
Druga siłownia dla osób młodszych. Trzecia – już 
istniejący obiekt – dla młodzieży. 
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16. Toalety publiczne  z przewijakami i miejscami do karmienia. Uwzględniono 
W toaletach przewidziano przewijak dla 
niemowląt. 
Miejsca do karmienia piersią, wg indywidualnego 
projektu zostaną urządzone w przestrzeni parku, w 
sąsiedztwie placu zabaw i zaaranżowane w taki 
sposób, aby zapewnić intymność. 
 

17 Niepełnosprawni – przystosowanie infrastruktury Uwzględniono 
Cały park przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych, za wyjątkiem pomostu na 
fosie – co wynika ze znacznego przewyższenia 
terenu i braku możliwości budowy pochylni na 
skarpie fosy (względy konserwatorskie). W 
projekcie zostały uwzględnione potrzeby zgłoszone 
podczas konsultacji w tej kwestii. 
 

18. Budynek Podgórska – dołączenie obiektu do projektu Poza projektem 
Budynek znajduje się poza konsultowanym 
projektem. W ramach innego działania wykonano 
już dokumentację dla remontu tego obiektu. 
Projekty dotyczące adaptacji i sposobu 
wykorzystania budynku będą dopiero 
przygotowywane. 
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Uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie Stawki, omawiane podczas drugie spotkania z mieszkańcami 

I. Uwagi zawarte w piśmie Stowarzyszenia Rowerowy Toruń Odpowiedź 

1. Stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U Uwzględniono 
Stojaki zostaną zamieniona na posiadające formę 
odwróconej litery U – fot. poniżej. 

 
2. Nawierzchnia asfaltowa na drogach rowerowych Odrzucono 

Ciągi komunikacyjne zaprojektowano w oparciu o 
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 
(pismo z 5 lutego 2018 r.) „nawierzchnie 
dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, 
żwirowe, lub kamienny bruk”. 

3. Proszę o korektę przebiegu proponowanej drogi rowerowej w Parku Tysiąclecia. Obecnie 
rowerzysta może wjechać w aleję parkową w okolicy przystanku autobusowego „Park 
Tysiąclecia”. W zaproponowanym przebiegu drogi rowerowej rowerzysta będzie zmuszony do 
pokonanie dodatkowych 100 metrów po ulicy Podgórskiej, która nie posiada infrastruktury 
rowerowej, a jazda po jezdni jest w tym miejscu bardzo niekomfortowa. 
Proszę o umożliwienie rowerzystom wjazdu do Parku Tysiąclecia w okolicy przystanku 
autobusowego „Park Tysiąclecia”. Rozwiązaniem kompromisowym jest oznakowanie tego 
fragmentu jako ciągu pieszo-rowerowego i wykonanie go z nawierzchni jak dla drogi 

Uwzględniono 
Na etapie realizacji projektu budowlanego prośba 
o odpowiednie oznakowanie wskazanego odcinka 
zostanie przekazana do MZD, do realizacji. 
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rowerowej. Należy rozważyć zachowanie przebiegu obecnego ciągu w okolicach przystanku– 
projekt zakłada zwężenie fragmentu odcinka w porównaniu ze stanem obecnym. 

4. Projektowana nawierzchnia drogi rowerowej i przylegającego chodnika na terenie Parku 
Tysiąclecia – w ciągu ul. Woyczyńskiego - powinna być na jednym poziomie. Oddzielenie 
nawierzchni proponuję wykonać za pomocą oznakowania poziomego bądź wtopionego 
obrzeża. 

Uwzględniono 
Droga rowerowa i przylegający chodnik znajdują 
się na tym samym poziomie 

5.  Proszę o oznakowanie jako ciągu pieszo-rowerowego odcinka ciągu pieszego na terenie Parku 
Tysiąclecia pomiędzy ul. Idzikowskiego, a ul. Kniaziewicza na wysokości numeru 21. Połączenie 
ciągu z ul. Idzikowskiego należy wykonać w istniejącym śladzie. Proszę o wykonanie tego 
odcinka ciągu z nawierzchni jak dla drogi rowerowej. Rozwiązanie takie większy dostępność dla 
ruchu rowerowego Parku Tysiąclecia na relacji wschód-zachód. 

Odrzucono 
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia opiera się głównie 
na ochronie zieleni oraz przystosowaniu tego ternu 
na cele odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. 
Charakter miejsca wyklucza tworzenie szlaku 
komunikacyjnego na tym terenie. 

6. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Złotą proszę zaprojektować jako pieszo 
rowerowe i o szerokości minimum 2 metry. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z 
nawierzchni jak dla drogi rowerowej. 

Odrzucono 
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia opiera się głównie 
na ochronie zieleni oraz przystosowaniu tego ternu 
na cele odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. 
Charakter miejsca wyklucza tworzenie szlaku 
komunikacyjnego na tym terenie. 

7. Połączenie głównej alei Parku Tysiąclecia z ul. Białą proszę zaprojektować jako pieszo 
rowerowe i przyjąć obecną szerokość ciągu. Proszę o wykonanie tego odcinka ciągu z 
nawierzchni jak dla drogi rowerowej. 

Odrzucono 
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia opiera się głównie 
na ochronie zieleni oraz przystosowaniu tego ternu 
na cele odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. 
Charakter miejsca wyklucza tworzenie szlaku 
komunikacyjnego na tym terenie. 
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Dodatkowe uwagi zgłoszone podczas drugiego spotkania z mieszkańcami 

 

I. 
Dodatkowe uwagi oraz deklaracje  zgłoszone podczas drugiego spotkania otwartego z 

mieszkańcami 
Odpowiedź 

1. Czy nawierzchnia ma być taka sama jak w Ogrodzie Muzyków? Byłam z córką, która jeździ na 
hulajnodze i nie dało się po tym jeździć. 

Odpowiedź 
Ciągi komunikacyjne zaprojektowano w oparciu 
o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków: (pismo z 5 lutego 2018 r.) „nawierzchnie 
dopuszczalne to wyłącznie nawierzchnie gruntowe, 
żwirowe, lub kamienny bruk”. Nawierzchnie będą 
mogły być wygodnie użytkowane przez pieszych, 
wózki dziecięce i inwalidzkie, a także rowerzystów. 

2. Wniosek o oznakowanie drogi rowerowej Uwzględniono 
Na etapie projektu organizacji ruchu zostaną 
zamontowane wszystkie oznakowania związane z 
ruchem drogowym. 

3. Czy na ul. Kniaziewicza powstanie droga rowerowa? Odpowiedź 
Ulica Kniaziewicza jest wąska, aby 
wygospodarować miejsce na drogę rowerową. Być 
może w przyszłości, przy okazji remontu ul. 
Kniaziewicza uda się wygospodarować miejsce na 
szlak rowerowy, który jednak nie będzie spełniał 
parametrów drogi rowerowej. 

4.  Propozycja przeniesienia wybiegu dla psów po stronie wschodniej. Odrzucono 
Propozycja została poddana ponownej analizie. 
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Psy, które będą biegały po wybiegu po stawie odstraszać będą kaczki. Z drugiej strony, osoby, 
które są posiadaczami czworonogów, chciałyby mieć możliwość spokojnie z nimi na takim 
wybiegu poćwiczyć, beż stresu, że spłoszą kaczki czy przeszkodzą innym osobom w 
odpoczynku. Ponadto wybieg dla psów pełni zupełnie inna funkcję niż strefa relaksacyjna. 

Jednak należy zauważyć, że zaprojektowana 
lokalizacja wybiegu dla psów została ustalona 
w oparciu o uwagi zgłoszone przez mieszkańców na 
etapie tworzenia koncepcji. Wówczas nalegano, 
aby nie sytuować go od strony ul. Kniaziewicza 
(uwaga nr 22, str. 24, raport z 2015 r.). Dokonano 
analizy alternatywnych lokalizacji i wybrano 
zachodnią część parku z uwagi na następujące 
elementy: teren nie wymaga  wycinki drzew, 
wyłączony jest spod nadzoru konserwatora i może 
zostać ogrodzony, usytuowany jest w miejscu, 
które nie koliduje z innymi strefami na terenie 
parku. 
Zmiana lokalizacji wybiegu dla psów byłaby 
sprzeczna z postulatami zgłoszonymi przez 
mieszkańców w 2015 r. i dodatkowo wiązałaby  się 
z długą i pracochłonną procedurą, która znacznie 
opóźniłaby realizację projektu, jak również mogła 
spowodować utratę części  uzyskanego 
dofinansowania.  

5. Należy usunąć stary drzewostan, który będzie stanowił zagrożenie. Uwzględniono 
Chore drzewa, stanowiące zagrożenie będziemy 
usuwać. 

6. Podczas spotkania pojawiały się sprzeczne głosy w kwestii lokalizacji grillowisk: zarówno 
pozytywne jak i negatywne. Cześć mieszkańców uważa, że takie miejsca są potrzebne, gdyż 

Stanowisko 
Projekt grillowiska stanowi bardzo kontrowersyjny 
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integrują lokalną społeczność, natomiast druga część widzi w nich zagrożenie chuligaństwem 
oraz pożarem. 

element i nie ma jednomyślności wśród 
mieszkańców co do jego realizacji. Praktyka 
pokazuje, że tego typu obiekty są trudne do 
utrzymania porządku i czystości. Ponadto, park 
stanowi enklawę zieleni gęsto porośniętą 
drzewami i istnieje duże zagrożenie pożarem. 
Postulowane grillowisko nie będzie urządzane w 
ramach projektu. 
 

7. Propozycja zamiany elementów oraz nawierzchni na placu zabaw przeznaczonym dla 
młodszych dzieci. 

Uwzględniono  
Uzyskano wstępną zgodę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na zmianę nawierzchni na 
piaskową. Nie ma zgody na zastosowanie 
nawierzchni sztucznej. 
Wniosek w sprawie zmiany elementów 
wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz jego 
nawierzchni został skierowany do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, do zaopiniowania. 
Uzyskano wstępne uzgodnienie dla nowego 
wyposażenia. Propozycje poniżej: 
 

 
8. Propozycja, aby przesunąć mostek, który znajduje się na Strudze, na wschód do ulicy Białej, 

utworzyć w tym miejscu wejście do parku i utworzyć ścieżkę dalej na wschód, wzdłuż obrzeży 
parku, aż do ul. Kniaziewicza. 

Odrzucono 
Lokalizacja wejść do parku została wskazana 
podczas konsultacji społecznych, na etapie 
tworzenia koncepcji. Wówczas zaakceptowano 
przedstawiony układ wejść.  
Zmiana lokalizacji wejścia wiązałaby  się z długą i 
pracochłonną procedurą, która znacznie 
opóźniłaby realizację projektu, jak również mogła 
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spowodować utratę części  uzyskanego 
dofinansowania.  
Plan zafgospodarowania parku stanowi strukturę 
otwartą i w kolejnych latach jego rozwoju 
proponowana zmiana jest możliwa do 
zrealizowania. 

9. Połączenie ścieżką obszaru fosy i boiska. Odrzucono 
Struktura alejek w parku została wskazana podczas 
konsultacji społecznych, na etapie tworzenia 
koncepcji. Wówczas zaakceptowano 
przedstawiony układ. 
Utworzenie dodatkowej alejki wiązałaby  się z 
długą i pracochłonną procedurą, która znacznie 
opóźniłaby realizację projektu, jak również mogła 
spowodować utratę części  uzyskanego 
dofinansowania.  
Plan zagospodarowania parku stanowi strukturę 
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otwartą i w kolejnych latach jego rozwoju 
proponowana zmiana jest możliwa do 
zrealizowania. 

10. Głos, aby chronić naturalną przyrodę, zamiast budować infrastrukturę. Park powinien pozostać 
enklawą dzikiej przyrody. Nie powinno się go niszczyć poprzez grabienie liści, czy nadmierne 
koszenie trawy. Zamiast wiat edukacyjnych powinniśmy chodzić z dziećmi w teren i pokazywać 
im żywą przyrodę. 

Uwzględniono 
Projekt uzyskał dofinansowanie uzyskane 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś 
priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”. Celem projektu jest 
wzrost powierzchni terenów zieleni na terenie 
Torunia poprzez zahamowanie degradacji 
istniejącego Parku Tysiąclecia. Projekt minimalizuje 
obszary zajęte przez infrastrukturę, szukając 
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złotego środka pomiędzy oczekiwaniami, często 
sprzecznymi, różnych grup mieszkańców 
związanymi z poziomem zagospodarowania 
terenów zieleni miejskiej. Ten projekt preferuje jak 
największy stopień zachowania zieleni, naturalnych 
i historycznych walorów obiektu. 
 

11. Postulat, aby urządzenia na siłowni, która znajduje się we wschodniej części parku zastąpić 
takimi, z których korzystać będą mogły starsze. 

Uwzględniono 
Wniosek w sprawie zmiany wyposażenia siłowni 
plenerowej zostanie skierowany do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do 
zaopiniowania. 
Proponowane urządzenia: 
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12. Postulat wprowadzenia wydzielonego i intymnego miejsca – ławki do karmienia piersią. Uwzględniono 

Zaplanowano wydzielenie w przestrzeni parkowej 
intymnego miejsca do karmienia piersią. 

13. Propozycja zmiany nazwy parku na „Park Forteczny” Uwaga poza projektem 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową fosy 
przy ul. Podgórskiej odbywały się w terminie 16 kwietnia 31 maja 2018 r. Dały one 
mieszkańcom możliwość wnoszenia uwag oraz analizy prezentowanego projektu , który 
dyskutowano już na etapie tworzenia koncepcji 

 

W 2017 r. projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

W pierwszym spotkaniu otwartym z mieszkańcami, które odbyło się 26 kwietnia 2018 
r., wzięło udział ok. 30 osób. 3 mieszkańców przesłało swoje uwagi droga elektroniczną. 
Do Urzędu Miasta wpłynęły również dwa oficjalne pisma. 
 
Podczas spotkania otwartego uczestnicy konsultacji zadawali szczegółowe pytania 
dotyczące projektu oraz jego poszczególnych elementów. Najwięcej kontrowersji 
wzbudziła wówczas rozbieżność prezentowanego projektu w stosunku do koncepcji, 
która była pokazywana w 2015 r. Dotyczyła ona głównie form małej architektury, 
placów zabaw oraz nawierzchni, z której wykonane będą alejki parkowe. Oprócz 
wspomnianych różnic pomiędzy koncepcją z 2015 r., a projektem, mieszkańcy zgłosili 
dodatkowe uwagi. Najważniejsze z nich dotyczyły: 

• zmiany elementów wyposażenia oraz nawierzchni na placu zabaw dla dzieci 
młodszych, 

• delokalizacji wybiegu dla psów i przeniesienia go w miejsce oddalone od strefy 
relaksu, 

• zmiany elementów wyposażenia siłowni plenerowej na takie, z których 
korzystać mogą osoby starsze. 

Podczas spotkania mieszkańcy zasygnalizowali potrzebę wydłużenia terminu konsultacji 
oraz zorganizowania dodatkowego spotkania z udziałem przedstawiciela 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
 
Zgodnie z tym postulatem, jak również z uwagi na wniosek zawarty w oficjalnym piśmie 
Stowarzyszenia Stawki, Prezydent Miasta Torunia podjął decyzję o wydłużeniu terminu 
konsultacji w sprawie rewitalizacji Parku Tysiąclecia do 31 maja 2018 r. Zorganizowano 
również dodatkowe spotkanie warsztatowe z wykorzystaniem map dla mieszkańców, 
które odbyło się 21 maja 2018 r.  Wojewódzki Konserwator Zabytków, z uwagi na liczne 
obowiązki, nie mógł w nim uczestniczyć.  
 
Podczas drugiego spotkania skupiono się głównie na omówieniu uwag oraz wniosków 
zgłoszonych przez Stowarzyszenie Stawki. Dotyczyły one głównie: 

• decyzji konserwatora w kwestii nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 
• nowoczesnego charakteru projektu w zakresie placów zabaw oraz elementów 

małej architektury, 
• lokalizacji miejsc do grillowania na terenie parku, 
• usytuowania wybiegu dla psów, 
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• wyłączenia  z projektu wiaty edukacyjnej, 
• wytyczenia dodatkowych szlaków komunikacyjnych na terenie parku. 

 
Mieszkańcy wnieśli również dodatkowe uwagi, które stały w sprzeczności z postulatami 
zgłoszonymi przez Stowarzyszenie Stawki. Podniesiono m.in. kwestię ochrony 
naturalnego charakteru parku i ochrony przyrody oraz całkowitej rezygnacji z miejsc do 
grillowania.  
 
W wyniku spotkania oraz po przeprowadzeniu dodatkowej analizy uwag zgłoszonych 
przez mieszkańców ustalono, że wykonawca projektu wystąpi do Kujawsko-
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie 
następujących kwestii: 

1. Wymiany elementów oraz nawierzchni na placu zabaw dla dzieci, 
2. Wymiany urządzeń na siłowni plenerowej, na takie, z których korzystać mogą 

osoby starsze, 
3. Zastosowania odwróconej litery U w projekcie stojaków rowerowych, 
4. Utworzenie wydzielonego, intymnego miejsca do karmienia piersią, np. w 

postaci specjalnych ławek. 
 
W kwestii wyposażenia placu zabaw dla młodszych dzieci zorganizowano dodatkowe 
spotkanie w terenie, na którym ustalono, że powinny na nim znaleźć się następujące 
elementy:  

• "fabryka piasku”, 
• tyrolka (ewentualnie jako element placu zabaw dla dzieci starszych), 
• 2 zjeżdżalnie w kształcie rur (jedna mniejsza, druga większa) z otworami różnej 

wielkości,  
• ześlizg strażacki, 
• bocianie gniazdo, 
• mała ścianka do wspinania, albo inny element do wspinaczkowy, 
• ewentualnie mała trampolinka albo inny element do skakania, 
• pompa z wodą. 

 
Uzyskano wstępną  zgodę konserwatora w sprawie wszystkich proponowanych 
elementów. Poniżej propozycje wyposażenia siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla 
dzieci młodszych: 
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Po uzyskaniu opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaną naniesione 
stosowne poprawki do projektu. Następnym etapem będzie uzyskanie  pozwolenia na 
budowę. Później, w ramach postępowania przetargowego zostanie wyłoniony 
wykonawca projektu.  Prace nad jego realizacją, w tym roboty budowlane, powinny się 
zakończyć do 2020 r. 
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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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Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 18 kwietnia 2018 r.  

 

 

Cały tekst: 

Kolejny raz spotkamy się na konsultacjach dotyczących terenów zieleni w mieście. Tym razem 
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną projekty: 
• turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR, 
• zagospodarowania „Rudelki” - terenu lasów miejskich pomiędzy ulicami Bema a Balonową, 
•  rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w 
Toruniu. 
 
Wszystkie trzy zadania były już konsultowane na etapie koncepcji. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i 
pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. Torunianie wnosili 
wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania poszczególnych terenów, 



 
 

  53 
 

które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. Teraz będziemy pokazywać 
efekty. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których przedstawione zostaną projekty, które udało nam 
się wspólnie wypracować. 

 Harmonogram spotkań: 
• 24 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w kaplicy przy ul. Watzenrodego w sprawie turystyczno-
rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR, 
• 25 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o w sprawie 
zagospodarowania terenu tzw. Rudelki, 
• 26 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w sprawie rewitalizacji Parku 
Tysiąclecia. 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 7 maja 2018 r. 

Tereny na tzw. osiedlu JAR 
Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR w 
Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową dla 
możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach przewidzieli m.in. miejsca na place 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, 
amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy 
wnieśli do projektu podczas konsultacji, w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły 
odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Na tegorocznym spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenów zieleni na tzw. osiedlu JAR zostanie 
zaprezentowany projekt, który udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami. 

„Rudelka” 
Konsultacje związane z zagospodarowaniem tzw. Rudelki odbywały się pod koniec 2016 roku w 
ramach cyklu „Urządzamy lasy miejskie”. Wtedy to mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich 
opinii na temat planów przedprojektowych dla tego terenu, wniesienia uwag, modyfikacji i 
wypracowania własnych rozwiązań. Wspólnie ustalono, że należy tutaj stworzyć ścieżkę edukacyjną 
oraz edukacyjny plac zabaw. Te uwagi zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku 
projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Obecnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom gotowa koncepcja zagospodarowania, która zawiera 
wymienione elementy: edukacyjny plac zabaw, ścieżkę edukacyjną, w tym tablicę historyczną, jak 
również wybieg dla psów i elementy małej architektury. 

Park Tysiąclecia 
Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku z 
okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania 
na nim porządku i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby 
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zagospodarowania zieleni parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy 
małej architektury i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

W 2015 roku w ramach cyklu „Zielony Toruń – reaktywacja” przedstawiono mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się 
propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. 
Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej 
nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 

W 2018 roku pokażemy mieszkańcom projekt rewitalizacji tParku Tysiąclecia wraz z odbudową 
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 

Więcej informacji oraz projekty - link 

Warto przypomnieć, że konsultacjr społeczne w Toruniu są prowadzone zgodnie z regulaminem 
konsultacji społecznych, zaktualizowanym przez Radę Miasta Torunia 22 marca 2018 r., który wszedł 
w życie 12 kwietnia 2018 r. Z obowiązującym regulaminem można zapoznać się TUTAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-mamy-projekty
http://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/835_18_zal_01.pdf
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 16 kwietnia 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Kolejny raz spotkamy się na konsultacjach dotyczących terenów zieleni w mieście. Tym razem 
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną projekty: 

• turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR 
• zagospodarowania „Rudelki” - terenu lasów miejskich pomiędzy ulicą Bema a ul. Balonową, 
• rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w 

Toruniu. 

Spotykamy się ponownie 
Wszystkie zadania, które będziemy omawiać były juz konsultowane na etapie koncepcji. Spotykaliśmy 
sie z mieszkańcami i pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. 
Torunianie wnosili wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania 
poszczególnych terenów, które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. Teraz 
będziemy pokazywac efekty. 
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Tereny na tzw osiedlu JAR 

Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR w 
Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy to zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową 
dla możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach przewidzieli m.in.: miejsca na place 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, 
amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy 
wnieśli do projektu podczas konsultacji w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły 
odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Na tegorocznym spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR zostanie 
zaprezentowany projekt, który udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami. 

Do pobrania: 

• Plan zagospodarowania terenów osiedlu tzw. JAR 
• Prezentacja dotycząca zagospodarowabnia terenów rekreacyjnych na osiedlu tzw. JAR 
• Link do strony konsultacji z 2016 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar 

 

 

„Rudelka” 

Konsultacje związane z zagospodarowaniem tzw. Rudelki odbywały się pod koniec 2016 roku, w 
ramach cyklu Urządzamy lasy miejskie. Wtedy to mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii 
na temat planów przedprojektowych dla tego terenu, wniesienia uwag, modyfikacji i wypracowania 
własnych rozwiązań. Wspólnie ustalono, że należy tutaj stworzyć ścieżkę edukacyjną oraz edukacyjny 
plac zabaw. Wspomniane uwagi zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku 
projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Obecnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom gotowa koncepcja zagospodarowania, która zawiera 
wymienione elementy: edukacyjny plac zabaw, ścieżkę edukacyjną, w tym tablicę historyczną, jak 
również wybieg dla psów i elementy małej architektury. 

Do pobrania: 

• Plan zagospodarowania „Rudelki” 
• Projekt ścieżki edukacyjnej: stacja 1, stacja 2, stacja 3, stacja 4 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/pzt-konsultacje2.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/budowa_terenow_rekreacyjnych_jar.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._zagospodarowanie_terenu_skala_1-500.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_1.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_2.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_3.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_4.pdf
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• Projekt edukacyjnego placu zabaw 
• Prezentacja dotycząca zagospodarowania „Rudelki” 
• Link do strony konsultacji z 2016 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-

miejskie 

 

 

Park Tysiąclecia 

Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku z 
okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania 
na nim porządku i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby 
zagospodarowania zieleni parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy 
małej architektury i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

W 2015 roku w ramach cyklu Zielony Toruń – Reaktywacja przedstawiono mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się 
propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. 
Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej 
nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 

W 2018 roku pokażemy mieszkańcom projekt rewitalizacji tParku Tysiąclecia wraz z odbudową 
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 

Do pobrania: 

• Plan rewitalizacji Parku Tysiąclecia  
• Projekt odbudowy układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu 
• Prezentacja dotycząca rewitalizacji Parku Tysiąclecia  
• Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
• Link do strony konsultacji z 2014 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0 
• Link do strony konsultacji z 2015 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-

reaktywacja-0 

  

 

Przyjdź na spotkania! 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których przedstawione zostaną projekty, które udało nam 
się wspólnie wypracować. 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_plac_zabaw.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rudelka.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-miejskie
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-miejskie
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/1.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/7b.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/180425_prezentacja.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/decyzje_konserwatora.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-reaktywacja-0
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-reaktywacja-0
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Harmonogram spotkań: 

• 24 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w kaplicy przy ul. Watzenrodego w sprawie turystyczno-
rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR 

• 25 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o w sprawie 
zagospodarowania terenu tzw. Rudelki 

• 26 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w sprawie rewitalizacji 
Parku Tysiąclecia 

• Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 7 maja 2018 r. 

 

Aktualizacja na stronie konsultacje.torun.pl, 11 maja 2018 r. 

 

Informacja w Gazecie Nowości, 26 kwietnia 2018 r. 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacja w Gazecie Nowości, 9 maja  2018 r. 

 

Część tekstu: 

Urzędnicy szokują projektem parku Tysiąclecia na lewobrzeżu 

Kolejny raz wokół konsultacji organizowanych przez Urząd Miasta rodzą się kontrowersje. I znów 
dotyczą zmian w lewobrzeżnej części Torunia. Niedawno nie uwzględniono propozycji mieszkańców 
dotyczących organizacji ruchu podczas remontu mostu im. Piłsudskiego. Teraz kontrowersje 
wybuchły wokół rewitalizacji parku Tysiąclecia, która jest częścią większego projektu „Zielony Toruń”.  

Konsultacje w sprawie zagospodarowania tego terenu trwają od 2014 roku. Przedstawiony właśnie 
projekt różni się od pierwotnych ustaleń. 
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Informacja w Gazecie Nowości, 9 maja  2018 r. 
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Informacje w Gazecie Nowości, 15 maja 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 24 kwietnia 2018 r. 
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Cały tekst: 

Projekty zagospodarowania parku Tysiąclecia, Rudelki i terenów zielonych na osiedlu JAR są już 
gotowe. Torunianie mają ostatnią szansę, by je ocenić i nanieść poprawki - rozpoczyna się ostatni 
etap konsultacji miejskich zieleńców.  

Zielonych terenów w Toruniu nie brakuje, jednak część z nich jest zaniedbana, a przez to nie w pełni 
wykorzystana. Konsultacje w sprawie miejskich zieleńców rozpoczęły się już kilka lat temu – 
torunianie razem ze społecznikami i urzędnikami rozmawiali przez ten czas o tym, jak wyglądają 
obecnie, czego na nich brakuje oraz w jaki sposób należy je uatrakcyjnić, by służyły wypoczynkowi i 
rekreacji. Spotkania nie odbywały się wyłącznie w zamkniętych salach, ale podczas wspólnych 
spacerów po parkach i skwerach. 
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– Przed nami ostatni etap konsultacji. Mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć efekty pracy 
projektantów i o nich podyskutować – mówi Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Toruinia. 
– W tym tygodniu zaplanowano trzy spotkania konsultacyjne. 

 

Dzisiaj o godz. 17 w kaplicy przy ul. Watzenrodego omówiony zostanie projekt zagospodarowania 
miejsc turystyczno-rekreacyjnych na JARZ-e. Prace nad nim trwały od 2016 r. – wtedy to 
zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową urządzenia tego terenu. Projektanci w 
założeniach przewidzieli m.in. miejsca na place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię 
zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, amfiteatr leśny oraz skwer z widokiem na wodę, trasy 
piesze i rowerowe. Uwagi, które wnieśli mieszkańcy, w znacznej części zostały uwzględnione. 

W środę, 25 kwietnia będzie się można wypowiedzieć w sprawie planów dla Rudelki. Dwa lata temu 
mieszkańcy podzielili się z urzędnikami swoimi pomysłami na to miejsce – chętnie widzieli tam 
edukacyjną ścieżkę i plac zabaw. Oprócz tych elementów w projekcie znalazły się również wybieg dla 
psów, tablica historyczna i elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze na śmieci. Obejrzeć i 
omówić projekt będzie można na spotkaniu w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o godz. 17. 

Park Tysiąclecia za 11 mln zł 

Spore zmiany czeka park Tysiąclecia na lewobrzeżu. Powstał w latach 60. XX w. z okazji rocznicy 
tysiąclecia państwa polskiego. Zajmuje ponad 20 ha, a położony jest na obszarze zabytkowego fortu. 
Znajdują się tam m.in. fosa i niewielki staw – pozostałość dawnego zalewu obronnego. Konsultacje w 
jego sprawie trwały najdłużej – zaczęły się już w 2014 r., a koncepcja jego zagospodarowania 
powstała na podstawie nie tylko postulatów mieszkańców, ale też analiz krajobrazowych i 
wytycznych konserwatorskich. 

Torunianie zaproponowali przede wszystkim zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, odmulenie i 
oczyszczenie fosy fortu, stawu Felek i strugi Wielanda. Na parkowych alejkach wiedzieli nową 
nawierzchnię, chcieli też ścieżki rowerowej i edukacyjno-przyrodniczej dla pieszych. We wstępnej 
koncepcji znalazły się także pomosty: cumowniczy na fosie i rekreacyjny na stawie Felek. Nie 
zapomniano też o małej architekturze parkowej: ławkach, latarniach, oświetleniu posadzkowym, 
koszach na śmieci, stojakach rowerowych, boisku i placu zabawa. W parku planowano także mniej 
typowe elementy architektury, takie jak m.in. bramy, tablice informacyjne, barierki, ławy i stoły w 
strefie piknikowej, siedziska, a nawet domki dla jeży i owadów. O tym, co znalazło się w najnowszej 
wersji projektu będzie można się przekonać w czwartek, 26 kwietnia godz. 17 w SP nr 14 przy ul. 
Hallera 79. 
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Przypomnijmy, że na odnowę parku miasto dostało 9,8 mln zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – to maksymalne dofinansowanie, wynoszące 85 proc. 
wartości projektu (całość oszacowano na 11,6 mln zł). 

– Czekamy tylko na pozwolenie na budowę i ruszymy z pracami – mówi Kulbicka-Tondel. 

Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na stronie www.konsultacje.torun.pl i zgłosić uwagi 
drogą elektroniczną (konsultacje@um.torun.pl). Urzędnicy czekają na uwagi do 7 maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacja  w Gazecie Wyborczej, 8 maja 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 15 maja 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 18 maja 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 20 maja 2018 r. 

 

 

 

Część tekstu: 

Nie chcemy, aby nasz głos był lekceważony przez władze miasta i służby konserwatorskie, których 
piecza nad parkiem Tysiąclecia jest bardzo ważna, ale musi uwzględniać postulaty tych, którzy żyją tu 
na co dzień  

Jako mieszkańcy lewobrzeżnego Torunia od kilku lat z zainteresowaniem i troską śledzimy planowane 
zmiany w sprawie remontu i zagospodarowania parku Tysiąclecia. W imieniu Stowarzyszenia Stawki i 
wielu innych osób biorących udział w organizowanych przez Urząd Miasta Torunia konsultacjach 
społecznych przekazujemy poniższe uwagi i postulaty do projektu prezentowanego na tych 
konsultacjach. 
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1. Charakter projektu 

Zwracamy uwagę na nowoczesny charakter przestawionego projektu z zastosowaniem szeregu 
gotowych elementów małej architektury w industrialnej formie, jak np. ławki, kosze itp. Całkowicie 
zabrakło w nim odniesień i nawiązania do militarnego charakteru tego obszaru stanowiącego 
przedpiersie fortu Przyczółek Mostowy. Warto przypomnieć, że w prezentowanych i konsultowanych 
z mieszkańcami koncepcjach w 2015 r. pojawiły się takie odniesienia, co zakwestionował 
konserwator zabytków, uznał je za zbyt nowoczesne i w konsekwencji nie zgadzał się na ich 
wdrożenie, co uważamy za stanowisko niespójne. Powoduje to u mieszkańców brak zrozumienia dla 
przyjętych założeń i lansowanych koncepcji. 

 

 

Artykuł w gazecie Nasze Miasto, 17 maja 2018 r. 
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Informacje na stronie dzien.dobry.torun.pl, 21 kwietnia 2018 r. 
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Informacje na stronie dzien.dobry.torun.pl, 8 maja 2018 r. 

 

Cały tekst: 
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Stowarzyszenie Stawki nie zgadza się na projekt Parku Tysiąclecia, w kształcie jaki został 
zaprezentowany podczas drugiego etapu konsultacji społecznych. Społecznicy przedstawili aż 18 
uwag. Wnioskują też o wydłużenie procesu konsultacyjnego. 

26 kwietnia odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania i rewitalizacji Parku 
Tysiąclecia. Podczas niego pojawiło się wiele pytań, uwag i wątpliwości dotyczących projektu. Po tym 
spotkaniu - 30 kwietnia - Stowarzyszenie Stawki złożyło do władz Torunia obszerne pismo 
zawierające trzy wnioski dotyczące konsultacji i aż 18 uwag do projektu. 

Społecznicy wnioskują o wydłużenie konsultacji do końca maja, organizację dodatkowego spotkania 
i zaproszenie do udziału w nim służb konserwatorskich (Park Tysiąclecia jest pod ochroną 
konserwatorską), a także wstrzymanie wydania pozwolenia na budowę do czasu zakończenia 
konsultacji. Jakie uwagi do projektu ma Stowarzyszenie Stawki? 

Stowarzyszenie zwraca uwagę na nowoczesny charakter projektu i małą architekturę utrzymaną w 
„industrialnej formie”, który ma niewiele wspólnego z militarnym i historycznym charakterem tego 
obszaru. 

- Takie odniesienia pojawiły się w 2015 r. w prezentowanych i konsultowanych koncepcjach - 
przypomina Olgierd Kędzierski ze Stowarzyszenia Stawki. - Wówczas konserwator zabytków uznał je 
za nowoczesne i nie zgodził się na ich wprowadzenie. Tymczasem teraz w parku mają się pojawić 
ławki i kosze na śmieci w industrialnej formie. To jest niespójne. Powoduje to u mieszkańców brak 
zrozumienia dla przyjętych założeń i lansowanych koncepcji. 

Społecznicy mają też uwagi do proponowanej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i obiektów 
rekreacyjnych. Powinna ona „uwzględniać możliwość poruszania się rowerów, wózków czy 
rowerków dziecięcych oraz hulajnóg”. Na placach zabaw powinny zaś nawierzchnie amortyzujące 
upadki, a nie „drewniane zrębki”. Kolejnym zarzutem jest brak włączenia dróg rowerowych na 
terenie parku do sieci miejskich tras dla rowerzystów. 

Stowarzyszenie postuluje też przeniesienie wybiegu dla psów w nowe miejsce (do południowej lub 
wschodniej części parku) - z dala od placu zabaw dla dzieci i strefy relaksu. Chce też, żeby w projekcie 
zostały uwzględnione dwa lub trzy miejsca do grillowania, drugi placu zabaw oraz trasa wokół fosy 
Fortu Przyczółka Mostowego, a także budowę dodatkowych chodników w parku i wiaty edukacyjnej. 

Wśród kolejnych propozycji znalazły się m.in. uruchomienie hotspotu z darmowym internetem, 
montaż kilku siłowni zewnętrznych. Według stowarzyszenia do projektu można by też włączyć 
budynek przy ul. Podgórskiej 2, który mógłby posłużyć w przyszłości np. jako zaplecze oświatowo-
edukacyjne dla parku. 

Czy jest szansa na modyfikacje w projekcie zagospodarowania Parku Tysiąclecia? 

- Pewne modyfikacje i zmiany w dokumentacji są jeszcze możliwe - odpowiada 
Paweł Piotrowicz, dyrektor wydziału komunikacji społecznej i informacji urzędu miasta. - Ale należy 
pamiętać, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym, a więc kluczową rolę pełnią tu wymogi i 
ograniczenia stawiane przez służby konserwatorskie, w tym przypadku wojewódzkie. Ewentualne 
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zmiany będą musiały uzyskać akceptację tych służb, a w przypadku znaczących modyfikacji proces 
uzyskiwania decyzji konserwatorskich musiałby być powtórzony. 

Piotrowicz przypomina, że w 2014 i 2015 w ramach konsultacji społecznych „Zielony Toruń” podczas 
spotkań wstępnych były pokazywane koncepcje przedprojektowe. - Zbieraliśmy wówczas uwagi i 
propozycje mieszkańców dotyczące sposobu zagospodarowania tego obszaru i na tej podstawie 
powstawała dokumentacja - tłumaczy dyrektor. - Podczas drugiej odsłony konsultacji pokazaliśmy 
mieszkańcom efekty prac projektantów, żeby mieli nie tylko okazję zapoznać się z projektem, ale też 
zobaczyć, jak ich propozycje zostały wykorzystane. Na tym etapie zakres ingerencji w projekt jest już 
w pewien sposób ograniczony, zwłaszcza jeśli projekt odzwierciedla oczekiwania mieszkańców. 

W tej chwili miejscy urzędnicy analizują propozycje i uwagi, jakie pojawiły się podczas kwietniowych 
konsultacji. 

- Weryfikujemy, czy jest szansa na ich uwzględnienie, w jakim stopniu wpływają na pokazywany 
projekt - mówi Piotrowicz. - Mamy świadomość, że między omawianą kilka lat temu koncepcją i 
pokazywanym dziś projektem są pewne różnice, wynikające głównie z przepisów dotyczących 
obszarów zabytkowych. Dlatego też jesteśmy otwarci na dyskusję. Wystąpiłem do prezydenta 
Torunia wydłużenie konsultacji społecznych do końca maja. 
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Artykuł w Gazecie Pomorskiej, 9 maja 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Pomorskiej, 10 maja 2018 r. 
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Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń, opublikowane na stronie rowerowytorun.com.pl, 7 maja 
2018 r. 
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Informacje na fanpage’u Stowarzyszenia Stawki 
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