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Termin 
 

 
16 czerwca – 9 lipca 2021 r.  
 

 

 

Liczba 
uczestników 

 

 
Ok. 30 osób uczestniczyło w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w 
plenerze.  
Drogą elektroniczną wpłynęło 5 uwag, 
Do UMT wpłynęły również 3 oficjalne pisma. 
Razem ok. 40 osób 
 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną 
 
 
 
 

Niegdyś mieścił się tam poligon wojskowy - dziś torunianie 
chętnie wykorzystują to miejsce do spacerów czy uprawiania 
aktywności fizycznej. 

W 2021 r. Miejska Pracowni Urbanistyczna w Toruniu przygotowała 
koncepcję zagospodarowania terenów zielonych ul. Andersa, ul. 
Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą, pod nazwą: EKOPARK 
 BETONKI. 

Obszar został podzielony na trzy części, z których każda pełni inną 
funkcję: 
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1) slow park, czyli miejsce do odpoczynku biernego 
 Propozycja urządzenia: 
-  pozostawienie fragmentu betonowej alei, która pełni funkcję 
miejsca spotkań, koncertów,  itp. 
- przeniesienie w ten rejon istniejącej siłowni  zewnętrznej, 
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz drzew iglastych, 
- zaaranżowanie kilku skwerów, na których mogą znajdować się 
stoły do gry w szachy, stoły do gry w tenisa stołowego, a także ławki 
czy leżaki, 
- wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części 
terenu zielonego w latarnie, lampy ziemne, ławki, leżaki, fotele 
parkowe, 
-  budowa wybiegu dla psów. 
 
2) acitvity park, czyli miejsce do aktywnego spędzania czasu 
Propozycja urządzenia: 
- budowa pumptracku o długości ok. 600m, 
- budowa  skateparku o  powierzchnii 1836m2, 
- budowa rolkowiska o długości około 900m  – trasa rolkowa może 
być wyprowadzona poza teren, w stronę przyległych osiedli 
mieszkaniowych, 
- wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części 
terenu zielonego w latarnie oraz ławki, 
-  przeznaczenie istniejącego schronu na cele gastronomiczne; na 
drewnianych tarasach i podestach można ustawić stoły i parasole, 
kanapy i fotele, 
- usytuowanie miejsc postojowych, 
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. 
 
3)  play park, czyli miejsce do zabawy dla dzieci 
Propozycja urządzenia: 
- usytuowanie placu zabaw oraz piaskownicy;  elementy 
wyposażenia placu zabaw i piaskownicy powinny mieć organiczną, 
naturalną formę, wykonane z drewna i przyjaznych, ekologicznych i 
naturalnych materiałów, 
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i wkomponowanie jej w 
projektowane zagospodarowanie, np. pomiędzy drzewami można 
zaproponować mini park linowy, 
- wyposażenie alei spacerowej w latarnie i ławki, 
- zlokalizowanie miejsc postojowych oraz toalet, 
-  umieszczenie zadaszonych altan (miejsc z możliwością przebrania, 
nakarmienia dziecka oraz odpoczynku) pomiędzy  drzewami i 
elementami placu zabaw. 
W koncepcji wyznaczono również miejsce na zaplecze parkingowe i 
sanitarne. 

Przewidziano 45 miejsc postojowych, usytuowanych w części 
activity park i play park oraz miejsce na sanitariaty. 
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Koncepcja opracowana przez MPU w 2021 r. została wypracowana 
wspólnie z mieszkańcami w ramach opisanych niżej etapów 
konsultacji społecznych. Uwzględniono w niej większość uwag 
przedstawionych przez uczestników konsultacji. 

 W ramach konsultacji społecznych, chcieliśmy jeszcze raz 
wysłuchać opinii mieszkańców, zanim przystąpimy do tworzenia 
projektu wykonawczego. 

 Co działo się w tej sprawie do tej pory i dlaczego spotykamy się 
ponownie? 

Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat 
zagospodarowania terenów byłego poligonu między ul. Andersa a 
trasą S-10 w 2018 r., w ramach konsultacji Urządzamy tereny 
byłego poligonu. Uczestnicy konsultacji przestawili wówczas wiele 
pomysłów na urządzenie tej wspólnej przestrzeni. Zaproponowane 
rozwiązania mieściły się w dwóch głównych nurtach: 

1. Zagospodarowanie intensywne całego obszaru, z 
wprowadzeniem wielu różnorodnych funkcji rekreacyjnych, 
wypoczynkowych i sportowych , tj.: 

- pumptruck 
 - plac zabaw dla dzieci o różnym stopniu trudności 
 - wodny plac zabaw dla dzieci 
 - tyrolka 
-  wybieg dla psów 
-  parking 
 
2. Zagospodarowanie oszczędne i pozostawienie w możliwie 
nienaruszonej formie przynajmniej jednej części terenu, i 
zaprojektowanie tam jedynie strefy biernego wypoczynku z 
ławkami. Natomiast  na pozostałych dwóch obszarach 
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proponowano przede wszystkim urządzenie placu zabaw oraz 
wybiegu dla psów. 

W 2019 r., w ramach konsultacji dotyczących potrzeb i preferencji 
torunian w sprawie placów zabaw na terenie naszego miasta, pn. 
Centralne place zabaw – sondujemy opinie, teren ten został 
wskazany jako doskonałe miejsce lokalizacji takiego placu zabaw na 
lewobrzeżu. 

Także w roku 2020, podczas konsultacji dotyczących lokalizacji 
skateparku w lewobrzeżnej części Torunia, pn. Gdzie skatepark dla 
lewobrzeża, teren byłego poligonu wskazano jako optymalne 
miejsce dla realizacji tego rodzaju inwestycji. 

Propozycje oraz uwagi zebrane w ramach opisanych wyżej trzech 
etapów konsultacji stanowiły podstawę koncepcji, która została 
opracowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w 2021 r., i 
która jest przedmiotem konsultacji prowadzonych w 2021 r. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

 

Przebieg 
konsultacji 

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

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
ü informacja TorunSMS 
ü plakaty do samodzielnego wydruku, które można powiesić 

na klatce schodowej  
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü ulotki informacyjne dostarczone mieszkańcom osiedli: 

Stawki oraz Podgórz 
 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
-  16 czerwca 2021 r. - początek konsultacji społecznych 
- 16 czerwca – 9 lipca 2021 r. –zgłaszanie uwag drogą elektroniczną  
- 29 czerwca 2021 r. – otwarte spotkanie z mieszkańcami 
- 9 lipca 2021 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
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Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
29 czerwca 2021 r. o godz. 17.00, odbyło się otwarte spotkanie 
konsultacyjne w plenerze – na terenie byłego poligonu, między ul. 
Andersa a trasą S-10. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. 
 

Osoby uczestniczące w spotkaniu miały możliwość  wyrażenia 
swoich opinii oraz zgłoszenia uwag do koncepcji  opracowanej przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną w 2021 r. 

Mieszkańcy głównie chwalili pomysł zagospodarowania byłego 
poligonu na cele rekreacyjno-sportowe. Wielu z nich wyrażało 
nadzieję na jak najszybszą realizację projektu. 

Pojawiło się również kilka uwag dotyczących koncepcji  
EKOPARKU BETNOKI, m.in.: 

1) prośba Toruńskiego Towarzystwa Fortyfikacji o uczestnictwo w 
dalszych pracach projektowych, 

2) przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę lokalizację nasadzeń 
zastępczych oraz infrastrukturę powstałą w ramach inwestycji 
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 

3) prośba, aby podczas projektowania terenu uwzględnić interesy 
wszystkich użytkowników, tj. mieszkańców, TARR, Toruńskiego 
Towarzystwa Fortyfikacyjnego, 

4) uwaga, aby uwzględnić również potrzeby amatorów i małych 
dzieci przy projektowaniu Active Parku, w tym: toru dla rolkarzy, 

5) sugestia, aby usunąć  elementy rzadko wykorzystywane, tj. stół 
do ping ponga czy szachy, a wybieg dla psów zastąpić pism torem 
zwinnościowym, 

6) propozycja aby zamienić zwykłą siłownię do street workout’u na 
profesjonalny tor Ninja Warior, 

7) prośba o usypanie górki saneczkowej, gdyż na całym Podgórzu 
nie ma bezpiecznego miejsca, z którego dzieci mogłyby korzystać 
zimą. 

Uczestnicy konsultacji wyrazili również wielką prośbę o  jak 
najszybszą realizację EKOPARKU BETONKI. Jeśli nie jest możliwe 
wykonanie od razu całości, to warto zacząć choćby od 
fragmentów.  
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Mieszkańcy na co dzień korzystają z tego terenu – tam spotykają się 
z sąsiadami, spacerują z psami, wychodzą z dziećmi na rower czy 
rolki. Jest to miejsce bardzo dla nich ważne i wartościowe. Wiele 
osób od samego początku uczestniczyło w konsultacjach w sprawie 
terenu po byłym poligonie i teraz nie mogą doczekać się już 
realizacji. 

 

 
 
 
Konsultacje internetowe i telefoniczne 
Do 9 lipca 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystało 5 osób. Do UMT wpłynęły również 3 
oficjalne pisma.  
 
 

 

Koszty 
 

Wydruk ulotek – ok. 200 zł 
Wydruk plansz z projektami – ok. 200 zł 
Transport i obsługa namiotu – ok. 300 zł 
Razem – ok. 700 zł 
 
 

 

Uwagi 
Poniżej szczegółowe zestawienie uwag, opinii i propozycji 
mieszkańców. 
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Zestawienie uwag 
 

Lp. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego 

1. Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacji: jesteśmy częścią tego opracowania, natomiast 
nie jesteśmy stroną w jego przygotowaniu. Nikt nas nawet nie zawiadomił, że takie 
konsultacje się odbywają. Tutaj planuje się np. ścieżki na obiektach, którymi się 
opiekujemy. Chcielibyśmy uczestniczyć w przygotowaniach projektu, tak, żeby przy 
okazji jego realizacji nie zostały zniszczone obiekty. 

2.  Czy robiono wstępne uzgodnienia z konserwatorem zabytków? 
Tutaj znajduje się oszańcowany schron, którego obecność warto wziąć pod uwagę. 

3. Kiedy ten projekt może zostać zrealizowany? 

4. Czy istnieje możliwość zamiany ze sobą tych stref, tak żeby Play park był przy Slow 
Parku? Dla rodziców z dziećmi byłoby to udogodnienie. Chyba, że położenie Play 
Parku uzależnione jest od obecności drzew. Jeśli tak, to warto żeby jednak pozostał 
on w zaplanowanym w opracowaniu miejscu. 

5. TARR: czy autorzy opracowania wzięli pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne 
obiektów, które będą się tutaj znajdować i które już tutaj są? 

Przecież powstały tutaj 33 działki przeznaczone pod przemysł i usługi. W związku z 
tym na tych drogach będzie duży ruch.  

Myśmy już większość działek sprzedali, dlatego powinniście to wziąć pod uwagę przy 
projektowaniu. 

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetarg na 
budowę odcinka Solec – Toruń (odcinek drogi S-10). Wiąże się to z tym, że będzie 
tutaj wzmożony ruch. 

6. Wojciech Klabun, Radny Miasta Torunia: ja uczulam Państwa, abyśmy urządzając ten 
teren pamiętali o sobie nawzajem. Rada Miasta przekazała ten ten TARR-owi również 
po to, aby powstały tutaj nowe miejsca pracy. 

Rozbudowa trasy S-10 jest konieczna, o czym wszyscy dobrze wiemy. Dobra 
informacja jest taka, że zostaną założone ekrany dźwiękochłonne. Ponadto ruch z tej 
trasy nie zostanie skierowany na stary most, a na – nowy most. Ten ruch na pewno 
nie zostanie wpuszczony do centrum. 

Ten teren jest dla nas mieszkańców bardzo ważny. Jest to jedyny tak duży 
rekreacyjny teren właściwie dla całego lewobrzeża. Dlatego też od dłuższego czasu 
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mówi się o stworzeniu tutaj takiego centrum rekreacyjnego. 

Musimy pamiętać o swoim współistnieniu.  

7. Piotr Lenkiewicz, Radny Miasta Torunia: Docelowo myślimy o tym, żeby ul. Andersa 
zrobić dwupasmową po to, aby założyć tam ekrany akustyczne, czy tez ekrany 
zielone. Jest zatem cały plan na funkcjonowanie tej części miasta. 

Jest silne parcie na to, aby na ten teren pozyskiwać środki zewnętrzne. 

8. Jestem instruktorem sportów wrotkarskich i współpracuję z Polskim Związkiem 
Sportów Wrotkarskich. Chciałem zaproponować pomoc przy projektowaniu 
skateparku. 

Obecna koncepcja ma zbyt wąskie tory, przydatne tylko dla małego grona 
użytkowników. Jeśli chcemy, żeby z toru korzystało wiele osób, to powinniśmy wziąć 
pod uwagę wytyczne Międzynarodowego Związku Sportów Wrotkarskich. 

9. Utrzymanie terenów wokół siłowni – zgłoszenie, aby zadbać o odpowiednią 
wysokość trawy. 

10. Chciałam zaznaczyć, że tutaj planujemy wszystko co generuje hałas, jest związane z 
dziećmi, z aktywnością sportową. Nie zaplanowano natomiast żadnego miejsca do 
odpoczynku biernego. 

11. Mamy już dużo wybiegów dla psów. W związku z tym czy jest on tutaj konieczny? 

Podobnie stoły ping pongowe – one też nie są wykorzystywane. 

12. Może lepiej zamiast wybiegu dla psów zrobić psi park z urządzeniami do zabawy i 
ćwiczeń. 

13. Ostatni jest duży bum na ćwiczenia na drążkach. Proponuję zrobienie tutaj takiego 
toru jak Ninja Warior. 

14. Mnie zmartwiło to co mówił przedstawiciel TAAR-u. Czy ten pan przyszedł tu po to, 
żeby nas straszyć albo ostrzec? Mówi, że zagrożone jest bezpieczeństwo naszych 
dzieci, że będzie tutaj duży ruch. Bo ja się zaczynam bać, że TIR-y przejadą mi 
dziecko. 

15. Tutaj jest jedna działka, która nie należy do TARR-u, a do miasta. Warto, żeby nie 
była ona działką budowlaną, a pozostała terenem zielonym. 

16. Należy zadbać o bezpieczeństwo na tym terenie. Może warto, aby działki 
inwestycyjne miały wjazdy, które nie będą kolidować z przemieszczaniem się osób 



 
 

11 
 

korzystających z terenu rekreacyjnego. 

17. Ja przy okazji realizacji tej koncepcji zwróciłbym uwagę na pas fortyfikacji ziemnych, 
który tutaj się znajduje. Tutaj można zrobić fajną alejkę wzdłuż stanowiska piechoty. 
Można przesunąć pumptrack, tak, żeby ochronić te stanowiska piechoty i znajdującą 
się tam zieleń. 

18. Proponuję, aby postawić toi toie  na terenie rekreacyjnym przy Zamku Dybowskim. 

19. Czy jest możliwość ustawienia tutaj kurtyn wodnych, chociaż ze dwa takie łuki. 

20. Prośba, żeby usypać górkę na sanki, bo cały Podgórz nie ma górki. Jedyna jaka było, 
została zrównana przez Mieszkanie 500 Plus. 

21. Prośba, żeby zacząć tę koncepcję realizować, chociaż po kawałku. 

22. Propozycja wykonania sceny letniej, na której można by organizować różne 
wydarzenia o charakterze kulturalnym. 

23. Warto, żeby droga rolkowa było w formie okręgu. Warto też pomyśleć, aby 
wyznaczyć teren do jazdy na rolkach dla dzieci, a zima na tym terenie rozbić 
lodowiska. 

24. Warto, żeby projektowane siłownie były inne od standardowych. Aby mogły służyć 
nieco innym użytkownikom. 

25. Można pomyśleć też o interaktywnym placu  zabaw (np. w formie wykopalisk, gdzie 
dzieci mogłyby odkopać np. szkielet dinozaura). 

26. Ja od trzech tygodni szukam opróżniania koszy w tzw. trójkącie Galona.  

Lp. Uwagi przesłane drogą elektroniczną 

1. Witam serdecznie chciałabym wyrazić opinię co do zagospodarowania terenów byłego 
poligonu .Uważam, że świetną alternatywą dla naszej młodzieży jest activity park .Po tej  
stronie mostu nie ma zbyt wielu atrakcji dla nich  za wyjątkiem nowo powstałego basenu 
zewnętrznego .Myślę, że młodzież jeżdżąca po osiedlach na rowerach ,deskorolkach, czy 
hulajnogach będzie mogła tam aktywnie spędzać czas . Dorośli również znajdą tam coś dla 
siebie. 

2. Dobry wieczór, 
zgodnie z ustaleniami potwierdzam swoją obecność na dzisiejszych konsultacjach 
społecznych i proszę o informacje na temat kolejnych spotkań. Wyrażam też chęć kontaktu 
w przypadku konieczności uszczegółowienia niektórych zagadnień. 
 
Żeby było łatwiej mnie skojarzyć podaję swoje propozycje przedstawione na spotkaniu: 
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- zagospodarowanie ziemi z niwelacji terenu na górkę, która mogłaby zimą służyć jako tor dla 
sanek i ślizgawek, 
- wygospodarowanie obok pętli rolkowo/wrotkowej kawałek placu do nauki jazdy dla 
początkujących, a zimą dla wylania lodowiska (obrzeża betonowe wskazane), 
- montaż dwóch kurtyn wodnych dla schłodzenia mieszkańców w upalne dni (na wzór 
ekranów/kurtyn w Ciechocinku), 
- usytuowanie toalet w pobliżu placu dla dzieci lub po prostu w centralnym miejscu parku, 
- rozbudowa siłowni zewnętrznej (po przeniesieniu z obecnego miejsca) o elementy dla 
bardziej zaawansowanych w sporcie (na wzór przesłanego zdjęcia od jednego z uczestników 
spotkania), 
- zrealizowanie w najbliższym czasie choćby fragmentu z projektu, tak żeby mieszkańcy 
poczuli że coś zaczyna się dziać. Nie warto czekać na moment w którym miasto dysponować 
będzie funduszami dla realizacji całego przedsięwzięcia. 
- systematyczne sprzątanie parku z opróżnianiem koszy na odpady. 
 

3. Dzień dobry, 
powstanie całej planowanej struktury parku jest bardzo fajnym pomysłem. Nowym 
miejscem, gdzie cale rodziny będą mogły spędzać czas. A takich miejsc w Toruniu nie ma 
dużo. Na osiedlowych blokowiskach często place zabaw są likwidowane lub ograniczane do1 
Bujaczki i 1 piaskownicy co jest zdecydowanie za mało aby zachęcić dzieci i młodzież do 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co ma duże znaczenie dla kondycji 
psychicznej i fizycznej torunian. Fajnie było by  gdyby zachowana była duża część terenów 
zielonych+ posadzenie nowych. Ma to duże znaczenie dla zdrowia mieszkańców Torunia min 
przy obecnie panujących wysokich temperaturach jak i również oddychanie wśród zieleni a 
nie betonu. 
 

4. W mojej opinii takie miejsce jest bardzo potrzebne dla mieszkańców. 
Projekt mi się podoba, proszę o więcej różnorodnych urządzeń dla dzieci.  
 

5. Chciałabym bardzo podziękować za inicjatywę stworzenia kolejnego miejsca przyjaznego 
mieszkańcom Torunia. 
Jesteśmy bardzo aktywną rodziną - dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Dzieci 
uwielbiają bawić się na placach zabaw z dużą ilością różnych urządzeń.  
Nie zgłaszam żadnych uwag co do projektu. Bardzo czekam na realizację projektu, żeby w 
przyszłym roku można było by spędzić czas całą rodziną w Ekoparku Betonki. 
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Oficjalne pisma 
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Podsumowanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy zostali poproszeni o wyrażenie opinii oraz zgłoszenie 
uwag  dotyczących urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się pomiędzy ul. 
Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą. 

Większość osób biorących udział w konsultacjach wyraziło opinię pozytywną na temat 
przedstawionej koncepcji Ekoparku Betonki. Wyrażając jednocześnie nadzieję na szybką realizację 
projektu. 

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi dotyczyły głównie wprowadzenia drobnych modyfikacji do 
koncepcji oraz uwzględnienia interesów wszystkich użytkowników tego terenu, tj.: 

1) prośba Toruńskiego Towarzystwa Fortyfikacji o uczestnictwo w dalszych pracach projektowych, 

2) przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę lokalizację nasadzeń zastępczych oraz infrastrukturę 
powstałą w ramach inwestycji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 

3) podczas projektowania terenu należy  uwzględnić interesy wszystkich użytkowników, tj. 
mieszkańców, TARR, Toruńskiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego, społeczności wrotkarskiej, 

4) przy projektowaniu Active Parku należy  uwzględnić również potrzeby amatorów i małych dzieci, 

5) sugestia aby usunąć  elementy rzadko wykorzystywane,, tj. stół do ping ponga czy szachy, a wybieg 
dla psów zastąpić pism torem zwinnościowym, 

6) propozycja aby zamienić zwykłą siłownię do street workout’u na profesjonalny tor Ninja Warior, 

7) prośba o usypanie górki saneczkowej, gdyż na całym Podgórzu nie ma bezpiecznego miejsca, z 
którego dzieci mogłyby korzystać zimą. 

8) prośba o montaż dwóch kurtyn wodnych dla schłodzenia mieszkańców w upalne dni (na wzór 
ekranów/kurtyn w Ciechocinku), 
 
9) postawić  toalety w pobliżu placu dla dzieci lub w centralnym miejscu parku, 
 
10) zacząć realizację jak najszybciej, choćby od fragmentu terenu  
 

WNIOSKI 

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych 
na obszarze znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą 
jasno wynika że mieszkańcom podoba się koncepcja pod nazwą: Ekopark Betonki. Warto jednak 
delikatnie ją zmodyfikować, biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników terenu – pod 
względem wieku oraz umiejętności.  
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Zgodnie prośbą uczestników konsultacji, wykonawcy projektu budowlanego powinni skonsultować 
kwestie funkcjonalne, techniczne oraz konserwatorskie z zainteresowanymi podmiotami.  

 

 

 

Podsumowanie 
 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy 
merytorycznej z Miejską Pracownią Urbanistyczną przeprowadził w 
terminie 16 czerwca  – 9 lipca 2021 r. konsultacje społeczne 
dotyczące urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze 
znajdującym się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 
oraz Popiołową Drogą. Wzięło w nich udział ok. 40 osób. 
 
Prace nad koncepcją zagospodarowania terenów byłego poligonu 
rozpoczęły się konsultacjami społecznymi w 2018 r. W 2021 r. 
powstała koncepcja przygotowana przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną, pn. EKOPARK BETONKI. 
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy zostali poproszeni o 
wyrażenie opinii oraz zgłoszenie uwag  dotyczących urządzenia 
terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się pomiędzy ul. 
Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą. 

Większość osób biorących udział w konsultacjach wyraziło opinię 
pozytywną na temat przedstawionej koncepcji Ekoparku Betonki. 
Wyrażając jednocześnie nadzieję na szybką realizację projektu. 

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi dotyczyły głównie 
wprowadzenia drobnych modyfikacji do koncepcji oraz 
uwzględnienia interesów wszystkich użytkowników tego terenu. 

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie 
zagospodarowania terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym 
się pomiędzy ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową 
Drogą jasno wynika że mieszkańcom podoba się koncepcja pod 
nazwą: Ekopark Betonki. Warto jednak delikatnie ją 
zmodyfikować, biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich 
użytkowników terenu – pod względem wieku oraz umiejętności.  

 
Mieszkańcy na co dzień korzystają z tego terenu – tam spotykają się 
z sąsiadami, spacerują z psami, wychodzą z dziećmi na rower czy 
rolki. Jest to miejsce bardzo dla nich ważne i wartościowe. Wiele 
osób od samego początku uczestniczyło w konsultacjach w sprawie 
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terenu po byłym poligonie i teraz nie mogą doczekać się już 
realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 17 czerwca 2021 r. 

 

Cały tekst: 

Niegdyś mieścił się tam poligon wojskowy - dziś torunianie chętnie wykorzystują teren między ul. 
Andersa a trasą S-10 do spacerów czy uprawiania aktywności fizycznej. 
 
W 2021 r. Miejska Pracowni Urbanistyczna w Toruniu przygotowała koncepcję zagospodarowania 
terenów zielonych ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą, pod nazwą: Ekopark 
Betonki. Obszar został podzielony na trzy części, z których każda pełni inną funkcję: 

1) slow park, czyli miejsce do odpoczynku biernego 
  

Propozycja urządzenia: 

• pozostawienie fragmentu betonowej alei, która pełni funkcję miejsca spotkań, koncertów,  
itp. 

• przeniesienie w ten rejon istniejącej siłowni  zewnętrznej, 
• zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz drzew iglastych, 
• zaaranżowanie kilku skwerów, na których mogą znajdować się stoły do gry w szachy, stoły do 

gry w tenisa stołowego, a także ławki czy leżaki, 
• wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części terenu zielonego w latarnie, 

lampy ziemne, ławki, leżaki, fotele parkowe, 
• budowa wybiegu dla psów. 

2) acitvity park, czyli miejsce do aktywnego spędzania czasu 
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Propozycja urządzenia: 

• budowa pumptracku o długości ok. 600 m, 
• budowa  skateparku o  powierzchni 1836 m2, 
• budowa rolkowiska o długości około 900 m  – trasa rolkowa może być wyprowadzona poza 

teren, w stronę przyległych osiedli mieszkaniowych, 
• wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części terenu zielonego w latarnie oraz 

ławki, 
• przeznaczenie istniejącego schronu na cele gastronomiczne; na drewnianych tarasach i 

podestach można ustawić stoły i parasole, kanapy i fotele, 
• usytuowanie miejsc postojowych, 
• zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. 

3)  play park, czyli miejsce do zabawy dla dzieci 

Propozycja urządzenia: 

• usytuowanie placu zabaw oraz piaskownicy;  elementy wyposażenia placu zabaw i 
piaskownicy powinny mieć organiczną, naturalną formę, wykonane z drewna i przyjaznych, 
ekologicznych i naturalnych materiałów, 

• zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i wkomponowanie jej w projektowane 
zagospodarowanie, np. pomiędzy drzewami można zaproponować mini park linowy, 

• wyposażenie alei spacerowej w latarnie i ławki, 
• zlokalizowanie miejsc postojowych oraz toalet, 
• umieszczenie zadaszonych altan (miejsc z możliwością przebrania, nakarmienia dziecka oraz 

odpoczynku) pomiędzy  drzewami i elementami placu zabaw. 

W koncepcji przewidziano 45 miejsc postojowych, usytuowanych w części activity park i play park 
oraz miejsce na sanitariaty. 

Materiały do pobrania: 
•    opis koncepcji  
•    koncepcyjny projekt graficzny 
 
Koncepcja opracowana przez MPU w 2021 r. została wypracowana wspólnie z mieszkańcami w 
ramach opisanych niżej etapów konsultacji społecznych. Uwzględniono w niej większość uwag 
przedstawionych przez uczestników konsultacji. 

 

Zanim przystąpimy do tworzenia projektu wykonawczego, chcemy raz jeszcze wysłuchać uwag oraz 
opinii mieszkańców - zapraszamy na spotkanie w terenie! 

Odbędzie się ono 29 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 na terenie byłego poligonu między ul. Andersa a 
trasą S-10. Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko cmentarza przy ul. Poznańskiej. 

Prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl 
  
UWAGA! 
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W przypadku bardzo złej pogodny spotkanie odbędzie się w formie online,  29 czerwca 2021 r.  na 
platformie Microsoft Times, o godz. 18:00. 

Jeżeli chcesz przedstawić swoje uwagi i opinie dotyczące koncepcji Ekoparku Betnoki, przyjdź na 
spotkanie 29 czerwca 2021 r. lub prześlij wiadomość mailem pod adres konsultacje@um.torun.pl. 
Uwagi zbieramy do 9 lipca 2021 r. 

 

Co działo się w tej sprawie do tej pory i dlaczego spotykamy się ponownie? 
Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat zagospodarowania terenów byłego 
poligonu między ul. Andersa a trasą S-10 w 2018 r., w ramach konsultacji Urządzamy tereny byłego 
poligonu. Uczestnicy konsultacji przestawili wówczas wiele pomysłów na urządzenie tej wspólnej 
przestrzeni. Zaproponowane rozwiązania mieściły się w dwóch głównych nurtach: 

1. Zagospodarowanie intensywne całego obszaru, z wprowadzeniem wielu różnorodnych funkcji 
rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych, tj.: 

• pumptruck, 
• plac zabaw dla dzieci o różnym stopniu trudności, 
• wodny plac zabaw dla dzieci, 
• tyrolka, 
• wybieg dla psów, 
• parking. 

2. Zagospodarowanie oszczędne i pozostawienie w możliwie nienaruszonej formie przynajmniej 
jednej części terenu, i zaprojektowanie tam jedynie strefy biernego wypoczynku z ławkami. 
Natomiast  na pozostałych dwóch obszarach proponowano przede wszystkim urządzenie placu 
zabaw oraz wybiegu dla psów. 

>>>> przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2018  
 
W 2019 r., w ramach konsultacji dotyczących potrzeb i preferencji torunian w sprawie placów zabaw 
na terenie naszego miasta, pn. Centralne place zabaw – sondujemy opinie, teren ten został wskazany 
jako doskonałe miejsce lokalizacji takiego placu zabaw na lewobrzeżu. 

>>> przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2019   

Także w roku 2020, podczas konsultacji dotyczących lokalizacji skateparku w lewobrzeżnej części 
Torunia, pn. Gdzie skatepark dla lewobrzeża, teren byłego poligonu wskazano jako optymalne 
miejsce dla realizacji tego rodzaju inwestycji. 

>>> przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2020  
 
Propozycje oraz uwagi zebrane w ramach opisanych wyżej trzech etapów konsultacji stanowiły 
podstawę koncepcji, która została opracowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w 2021 r. i 
która jest przedmiotem konsultacji prowadzonych w 2021 r. 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Miejską 
Pracownią Urbanistyczną. 
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Informacje w BIP UMT, 16 czerwca 2021 r. 
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Informacje na stronie www.konsultacje.torun.pl, 16 czerwca 2021 r. 
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Informacja w dziendobrytorun.pl, 17 czerwca 2021 r. 
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Informacja w Gazeta NOWOŚCI. Dziennik Toruński, 20 czerwca 2021 r. 
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Informacja w  gazecie Tylko Toruń, 18 czerwca 2021 r. 
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Informacja w RADIO GRA Toruń, 18 czerwca 2021 r.. 
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Informacje na Obywatelskiego Torunia,  16 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Rolki Toruń,  24 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Podgórz Toruń,  16 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Wojciech Klabun  Radny Miasta Torunia,   30 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Piotr Lenkiewicz Radny Miasta Torunia,   30 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Margareta Skerska-Roman Radny Miasta Torunia,   29 czerwca 2021 r. 
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Informacje na fanpage’u Chcemy tramwajów na lewobrzeżny Toruń,   29 czerwca 2021 r. 

 

 


