
REWITALIZACJA PARKU TYSIĄCLECIA WRAZ 

Z ODBUDOWĄ UKŁADU WODNEGO FOSY 

PRZY UL.PODGÓRSKIEJ W TORUNIU



LOKALIZACJA  INWESTYCJI



STAN  ISTNIEJĄCY
zdjęcie satelitarne



STAN  ISTNIEJĄCY
widok



STAN  ISTNIEJĄCY
widok



STAN  ISTNIEJĄCY
obiekty



PROJEKT



ZAGOSPODAROWANIE TERENU

powierzchnia biologicznie czynna - 91% 

uczytelnienie i wyeksponowanie przebiegu fosy, placów broni

nowe wnętrze parkowe rekreacyjno – wypoczynkowe

ścieżka przyrodnicza



ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURTY

ujednolicona kolorystyka

prosta forma współczesna

identyfikacja miejsca 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY FOSIE

przebudowa budynku prochowni

remont budynku śluzy

rampa dla niepełnosprawnych

pomost rekreacyjny na fosie



BUDYNEK PROCHOWNI

powierzchnia zabudowy około 78 m2 

nowa funkcja – sanitariaty ogólnodostępne 

i pomieszczenia obsługi pomostu

udostępnienie dla osób niepełnosprawnych

forma i materiały nawiązujące do architektury fortecznej



BUDYNEK ŚLUZY

powierzchnia zabudowy około 37 m2 

oczyszczenie obiektu

uzupełnienie ubytków

montaż stolarki okiennej, renowacja drzwi drewnianych



POMOST REKREACYJNY NA FOSIE

konstrukcja z pali i belek z tworzywa sztucznego

poszycie z desek z modrzewia syberyjskiego

barierki stalowe z pochwytem drewnianym

kolorystyka naturalna



STREFA RELAKSU

powierzchnia około 1340 m2

podest drewniany

niskie nasadzenia, trawy kwitnące, byliny 



ELEMENTY STREFY RELAKSU

ujednolicona kolorystyka, czerwone akcenty

hamaki, leżaki, ławy piknikowe



POMOST REKREACYJNY NA STAWIE FELEK

konstrukcja z pali i belek z tworzywa sztucznego

poszycie z desek z modrzewia syberyjskiego

barierki stalowe z pochwytem drewnianym

kolorystyka naturalna



PLAC ZABAW

powierzchnia około 750 m2

bezpieczna naturalna nawierzchnia ze zrębków drewna



ELEMENTY PLACÓW ZABAW DLA DZIECI

ujednolicona kolorystyka

prosta forma współczesna

naturalne materiały

bezpieczna nawierzchnia



ELEMENTY PLACÓW ZABAW DLA MŁODZIEŻY

ujednolicona kolorystyka

forma współczesna

naturalne materiały

bezpieczna nawierzchnia



SIŁOWNIA PLENEROWA i BOISKO

wymiary boiska 31 m x 16 m

powierzchnia siłowni 110 m2

bezpieczna nawierzchnia syntetyczna



ELEMENTY SIŁOWNI PLENEROWEJ

ujednolicona kolorystyka

bezpieczna nawierzchnia syntetyczna



WYBIEG DLA PSÓW

powierzchnia zabudowy około 390 m2

nawierzchnia ze zrębków drewna

ogrodzenie z paneli z siatki stalowej



ELEMENTY WYBIEGU DLA PSÓW

7 urządzeń sprawnościowych

ujednolicona kolorystyka



ZIELEŃ

zabiegi pielęgnacyjne

minimalizacja wycinek  związanych z kolizjami 

wycinki gatunków inwazyjnych

nasadzenia kompensacyjne – gatunki rodzime

zieleń izolacyjna ozdobna

krzewy kwitnące

trawy ozdobne

byliny  


