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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot, podstawa i cele opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami 
zieleni” opracowane w ramach „Programu estetyzacji i uatrakcyjnienia terenów zieleni 
w Toruniu” w związku z realizacją zamówienia pt. „Koncepcja rozwoju terenów zieleni 
w Toruniu”. Praca ta stanowi kontynuację i uszczegółowienie wytycznych kierunkowych 
określonych w Planie Zarządzania Krajobrazem (LMP) w aspekcie rozwoju terenów zieleni 
oraz wpisuje się w Miejski System Przyrodniczy, wyznaczony w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Torunia. 

Materiał wyjściowy stanowi rozdział I – „Zagadnienia formalno-prawne” oraz Rozdział II - 
„Diagnoza stanu trenów zieleni”. 

Niniejsze opracowanie jest odpowiedzią na realizację następujących celów 
szczegółowych:  

1. „Zachowanie, rozwój i tworzenie nowych terenów zieleni publicznej, poprzez wdrożenie 
założeń LMP” 
4. „Ułatwienie zarządzania terenami zieleni, poprzez stworzenie bazy terenów zieleni 
i wsparcie jednostki koordynującej” 

2. OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ TORUNIA 

Zaproponowany w tym dokumencie rozwój systemu terenów zieleni zakłada stworzenie 
spójnego systemu terenów aktywnych przyrodniczo, pełniących funkcję zielonej 
infrastruktury miasta. Koncepcja zielonej infrastruktury coraz powszechniej stosowana 
przy planowaniu rozwoju miast pojawiła się w latach 90. XX wieku. Pojęcie to oznacza 
w ogólnym założeniu strategicznie zaplanowaną sieć terenów zieleni miejskiej o różnym 
charakterze – parków, zielonych łączników pomiędzy większymi obszarami 
(tzw. greenway’ów) w postaci liniowych skwerów lub choćby ciągów pieszo-rowerowych, 
z towarzyszącymi im nasadzeniami drzew i krzewów, obszarów chronionych, otwartych, 
naturalnych, nieurządzonych, utrzymujących procesy przyrodnicze w mieście. 

2.1. Założenia ogólne do koncepcji rozwoju i kształtowania struktury terenów zieleni 
Torunia 

Podstawowym działaniem jest traktowanie zieleni, jako infrastruktury miejskiej, która 
pomaga lepiej funkcjonować pozostałym elementom struktury funkcjonalno-przestrzennej 
miasta i zapewnia jego harmonijny rozwój. Tworzenie zielonej infrastruktury wpisuje się 
w kluczowe polityki miejskie i sprzyja lepszej organizacji przestrzeni.  

Założenia niniejszej Koncepcji - tworzenie zielonej infrastruktury miasta, wpisują się 
w politykę przestrzenną miasta, zawartą w dokumentach strategicznych, takich jak: Strategia 
Rozwoju Miasta Torunia, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta 
Torunia, a także Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.  

Podstawę do opracowania koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu stanowi Plan 
Zarządzania Krajobrazem (LMP) z uwzględnieniem wytycznych kierunkowych w nim 
zawartych oraz wnioski i wytyczne zawarte w diagnozie stanu terenów zieleni miasta.  

W założeniach zielonej infrastruktury nacisk kładziony jest przede wszystkim na funkcje 
oferowane przez sieć naturalnych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem 
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wzajemnych połączeń dla podtrzymania długoterminowej stabilności. Wieloaspektowy 
charakter zielonej infrastruktury powoduje, że może ona pełnić szereg celów komunalnych 
w sposób skuteczny i efektywny. Zielona infrastruktura nie tylko kosztuje mniej niż 
tradycyjne rozwiązania. Dodatkowo działania z nią związane mogą obniżyć koszt 
oczyszczania dużych ilości wód opadowych; co pomogłoby gminom w redukcji wydatków na 
energię. Poza tym przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zagrożenia powodziowego; 
poprawiają jakość zdrowia publicznego, czy redukują poziom zanieczyszczenia cieków 
i zbiorników wodnych itp. Wymienione funkcje, nawiązujące do zagadnień związanych 
ze zrównoważonym rozwojem, określa się mianem usług ekosystemów. 

Usługi ekosystemów to koncepcja, której zadaniem jest kompleksowa, rzetelna identyfikacja 
i opisanie szerokiego wachlarza korzyści, jakie przyroda daje społeczeństwu, jak wpływa 
na gospodarkę, jakość życia i rozwój lokalny. Mieszkańcy intuicyjnie czują, że ekosystemy 
miejskie pełnią bardzo istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania miasta i jakości życia 
w nim, a bez nich niektóre uciążliwości byłyby trudne do zaakceptowania. Potwierdzeniem 
tej świadomości i doceniania usług płynących z obszarów zieleni publicznej jest fakt, że ich 
likwidacja, a zwłaszcza przekształcanie na obszary zabudowane, są najczęstszym powodem 
protestów społecznych i generalne konfliktów w polskich miastach. Oczywiście dotyczy to 
przede wszystkim wycinki drzew, ale coraz częściej rozszerza się również na innego rodzaju 
tereny „zielone i błękitne”. Ta intuicyjna wiedza mieszkańców, a także ich obawy o utratę 
naturalnych obszarów na terenach miejskich, mają silne uzasadnienie w teorii usług 
ekosystemów. Korzyści płynące z ekosystemów mają bardzo dużą różnorodność, dotyczą 
wielu aspektów naszego życia i gospodarki, a co najważniejsze, niektóre pełnią wręcz 
kluczową rolę dla prawidłowego funkcjonowania naszych społeczeństw, czy wręcz całej 
cywilizacji. Potwierdzają to badania opinii publicznej przeprowadzone w marcu 2018 roku 
wśród mieszkańców Torunia, którzy wskazali, że w urządzanie zieleni, miejsc rekreacji 
i wypoczynku należy inwestować w pierwszej kolejności (31% badanych).1  

Oczywiście znaczenie poszczególnych kategorii i rodzajów usług ekosystemów będzie różne 
w zależności od rozważanej skali i rodzaju obszaru. W przypadku rozwoju miast niektóre 
z nich mają mniejsze, czy wręcz marginalne znaczenie. Jednak uciążliwości charakterystyczne 
dla miast w ogóle, czy związane ze specyficzną sytuacją w danym mieście, często powodują, 
że racjonalnie wykorzystywane i wspierane usługi ekosystemów stają się bardzo istotnym 
elementem programów naprawczych i kreowania zrównoważonego rozwoju miasta.  
Dla Torunia, jednym z największych i najpilniejszych problemów do rozwiązania jest 
powiązanie rozdrobnionej struktury terenów zieleni i przeciwdziałanie ich dalszej 
defragmentacji, wzmożonej presji urbanistycznej oraz niewystarczającej ilości 
wielofunkcyjnych obiektów terenów zieleni. 

Mniej powszechnym, w opinii publicznej, a również bardzo istotnym z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju Torunia, wyzwaniem jest zagospodarowanie wody deszczowej 
w mieście. Ekosystemy miejskie są także świetnym narzędziem zwiększania retencji wody 
w krajobrazie, odciążającym kanalizację miejską i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
Zapobiegają również lokalnym podtopieniom i związanymi z nimi zniszczeniom budynków 
i infrastruktury technicznej, generalnie wspomagają ochronę przeciwpowodziową. Z drugiej 
strony przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych w glebach na obszarze miasta, 
poprzez retencję wody, łagodzą skutki susz, zapobiegają obniżaniu się poziomu wód. Jest to 

                                            
1
 https://www.torun.pl/pl/torun-na-tym-przystanku-warto-wysiasc-0  

https://www.torun.pl/pl/torun-na-tym-przystanku-warto-wysiasc-0


„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zielni” sierpień 2018 

 

„Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu” 6 

 

szczególnie istotne w przypadku wód płytkich, podskórnych, które mają ogromne znaczenie 
dla utrzymania roślinności, a których poziom w miastach ulega sukcesywnemu obniżaniu. 

Oczywiście, opisane powyżej usługi, nie wyczerpują wszystkich usług ekosystemów istotnych 
dla Torunia i jego mieszkańców. Jak, niemal w każdym mieście w Polsce i na świecie, 
ogromne znaczenie mają usługi kulturowe. Wyższy poziom życia, zwiększająca się 
świadomość i aktywność mieszkańców z jednej strony, a podwyższona presja życia 
w nowoczesnym mieście z drugiej, powodują skokowy niemal wzrost popytu na usługi 
związane z rekreacją, urządzonymi, funkcjonalnymi i estetycznymi przestrzeniami zielonymi, 
w których można uprawiać sport, spacerować z rodziną, czy zrelaksować się w inny sposób. 
Racjonalne zarządzanie terenami zieleni w Toruniu, ich rozwój ilościowy i jakościowy, tak, 
aby zapewniały jak najpełniejszą gamę usług ekosystemów i objęły swoim zasięgiem ogół 
mieszkańców, są niezbędnym warunkiem harmonijnego rozwoju Torunia i warunkiem 
do bycia miastem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. W tym celu opracowane zostały 
„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Toruniu”  

W celu stworzenia spójnej wizji obrazu miasta, podniesienia jakości przestrzeni 
publicznej oraz jakości życia mieszkańców proponuje się działania na kilku płaszczyznach: 
projektowej, administracyjnej (zarządzanie) oraz realizacyjnej. 

2.2. Ogólne zasady kształtowania systemu terenów zieleni publicznej 

Tereny zieleni stanowią część systemu przyrodniczego miasta i fragment ekologicznego 
systemu obszarów chronionych. Są one podstawowymi komponentami środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu miasta, jako organiczne tworzywo spajające tkankę miejską. 
Występują w formie parków, skwerów, zieleńców i placów z zielenią, ogrodów, zieleni 
izolacyjnej i ochronnej, przyulicznej, na terenach śródmiejskich, mieszkaniowych, 
wypoczynkowych, przemysłowych oraz w strefie podmiejskiej. Tereny zieleni powinny 
tworzyć w mieście spójny system. Fragmenty systemu przyrodniczego (tradycyjne i nowo 
planowane obszary rekreacji i odpoczynku mieszkańców), pełniące obecnie lub pełniące 
w przyszłości funkcję nie tylko przyrodniczą, ale przede wszystkim społeczną, wymuszają 
konieczność respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że muszą one 
zostać trwale włączone w strukturę przestrzenną miasta, jako tereny wolne od zabudowy, 
umożliwiające kontakty społeczne i powszechne korzystanie z zasobów środowiska. 

Szczegółowymi rozważaniami dla budowy struktury systemu terenów zieleni w niniejszym 
dokumencie objęto, zatem te tereny, które pełnią funkcje publiczne lub są predestynowane 
do tej roli, w tym objęte formami ochrony przyrody. Stanowią one podstawowy trzon 
systemu terenów zieleni. Są to tereny: 

 stanowiące własność GMT i pozostające w Zarządzie Referatu Kształtowania Zieleni 
Wydziału Środowiska i Zieleni UMT; 

 oraz tereny innej własności lub pozostające w zarządzie innych podmiotów, które 
odgrywają lub mogą odgrywać ważną rolę dla tworzenia spójnego i ciągłego systemu 
terenów zieleni publicznej miasta Torunia. 

Wynika to z założonych w dokumencie celów polegających na wyznaczeniu sieci ciągłych 
terenów zieleni oraz wskazaniu łączników, które są niezbędne dla stworzenia systemu 
ciągłego. W związku z powyższym, dla terenów o znaczeniu strategicznym dla spełnienia 
potrzeb społecznych i zapewnienia ciągłości systemu, wskazano potrzebę pozyskania przez 
GMT lub nawiązania współpracy z podmiotem zarządzającym, dodatkowych terenów 
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i urządzenia ich, zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozostałe tereny o ograniczonej dostępności 
publicznej pełnić będą w systemie terenów zieleni rolę wspomagającą funkcjonalnie, 
a tereny niedostępne – wyłącznie rolę wspomagającą przyrodniczo. 

W Toruniu występuje pierścieniowo klinowy układ przestrzenny terenów zieleni. Układ ten 
to zespół trzech zielonych pierścieni: pierwszy - okalający zabudowę Zespołu 
Staromiejskiego, drugi – okalający zabudowę współczesną oraz trzeci – stanowiący 
naturalną, zieloną otulinę dla obszaru miasta. Układ rozszerzających się w kierunku granicy 
miasta pierścieni przecięty jest (na linii wschód-zachód) pasmem terenów zieleni 
nadwiślańskiej. Intensywna urbanizacja związana z rozwojem ekonomicznym miasta 
w ostatnim 20-leciu spowodowała, iż w niektórych miejscach układ ten nieodwracalnie 
został przekształcony (np.: pierścień okalający Zespół zabudowy Staromiejskiej). Należy więc 
chronić wszystkie te elementy systemu przyrodniczego, które mają wysoką wartość i zostały 
zachowane. W odniesieniu do aktualnej struktury funkcjonalno-przestrzennej i topografii 
miasta proponuje się zatem model mieszany. Należy dążyć do zachowania pierścieniowego 
kształtowania terenów zieleni, na bazie historycznych terenów pofortecznych, jednak 
niezwykle ważne wydaje się wytworzenie sieciowych połączeń z czytelnymi klinami w postaci 
parków i skwerów osiedlowych, bazujących na wolnych przestrzeniach, terenach należących 
do gminy Toruń oraz dolinach drobnych cieków (tj.: Struga Toruńska) i zwartych 
zadrzewieniach towarzyszących szlakom komunikacyjnym. 

Oś planowanego systemu stanowić będzie dolina Wisły, jako wnętrze krajobrazowe 
o zróżnicowanym charakterze i stopniu urbanizacji na poszczególnych odcinkach. Pozostałe 
parki i zieleńce, będą odgrywać w tym modelu kluczową rolę korytarzy ekologicznych 
i powiązań rekreacyjnych pomiędzy innymi terenami zieleni oraz pomiędzy miastem 
a regionem. Korytarz doliny Wisły i inne korytarze rzeczne należy utrzymać w formie 
otwartej, zachowując tam jedynie istniejące zadrzewienia. Zachowanie otwartych dolin 
rzecznych i łąk jest istotne zarówno ze względu na kwestie przewietrzania, jak i na unikatowe 
walory przyrodnicze tych terenów. 

Proponuje się, że kolejne łąki i zbiorniki wodne o dużej wartości przyrodniczej zostaną objęte 
ochroną i odpowiednim utrzymaniem. Wzbogaci to zestaw terenów obecnie chronionych 
przyrodniczo, które będą stanowiły nieodłączną część systemu. 

Istotnym elementem systemu terenów zieleni miejskiej są także lasy. Obecnie występują one 
głównie w tzw. klinie północno- zachodnim, lecz celem, do jakiego należy dążyć, jest 
włączenie powierzchni zalesionych w strukturę wypoczynkowo-rekreacyjną miasta. Duży 
potencjał w uzupełnianiu struktury terenów zieleni miejskiej mają nadwiślańskie łęgi oraz 
klin wschodni lasów „na Skarpie”.  

Zakłada się, więc że lasy będą tworzyć kolejne kliny w kierunku centrum. Zwarte ściany 
lasów, parków, lub szpalery drzew ramujące szlaki komunikacyjne zarówno samochodowe 
jak i powiązania pieszo-rowerowe powiążą tereny zieleni w spójny system.  

Integralną częścią systemu staną się istniejące i planowane parki oraz skwery miejskie 
o zróżnicowanym programie, charakterze i znaczeniu w strukturze miasta. Szczególną rolę 
będą tu pełnić parki zabytkowe, którym w Toruniu - jako mieście historycznym, należy nadać 
istotne znaczenie.  

Zakłada się włączenie do systemu terenów zieleni publicznej Twierdzy Toruń z drogami 
rokadowymi. Nastąpi to poprzez odpowiednie utrzymanie i urządzenie terenów zieleni 
fortecznej oraz rozwój na tej podstawie zielonych tras rekreacyjno-turystycznych. Temat 
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został dokładnie opisany w LMP gdzie postulowano utworzenie parku kulturowego Twierdzy 
Toruń w granicach zewnętrznego pasa fortecznego z systemem parków miejskich 
o zróżnicowanym programie funkcjonalno-użytkowym na obszarze zewnętrznego 
i wewnętrznego pierścienia fortecznego. Pozwoliłoby to, nawiązując do tradycji, dokonać 
adaptacji struktury pierścienia umocnień z drogami rokadowymi do współczesnych potrzeb 
i dzisiejszego aktywnego stylu życia.  

Docelowo, wyżej wymienione elementy systemu połączone ciągami pieszo-rowerowymi 
i alejami stworzą zieloną infrastrukturę miasta. W ten sposób powstanie swoista sieć 
błękitno-zielona, integrująca wszystkie cenne przyrodniczo tereny miasta, tereny zieleni oraz 
wody. Model sieciowy pozwoli najlepiej wykorzystać obecne możliwości realizacji systemu 
spójnego, uwypuklającego i chroniącego przyrodnicze i krajobrazowe walory miasta. Jest też 
zgodny z obecnymi tendencjami w kształtowaniu ekosystemów miejskich, jako struktur 
ciągłych, przenikających tkankę urbanistyczną. Realizacja opisanego modelu przyczyni się 
do poprawnego funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta poprzez utrzymanie 
i wzmocnienie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zapewnienie zasilania jego 
bioróżnorodności. Stworzy też możliwość rekreacji i przemieszczania się użytkownikom, 
będzie zatem spełniać potrzeby zarówno przyrody, jak i człowieka, w formie usług 
ekosystemów. 

W długoterminowej perspektywie, należy podejmować działania zmierzające 
do intensyfikacji i zwiększenia gamy usług ekosystemów dostarczanych przez opisany 
powyżej system, w tym zwłaszcza ekosystemy wodne. W tym celu należy planować 
i realizować projekty zmierzające do renaturyzacji rzek i małych cieków na terenie Torunia, 
odtwarzania ich połączeń hydraulicznych z wodami podziemnymi, naturalnego charakteru 
ich brzegów, meandrującego biegu. Warto wreszcie zmierzać do odtwarzania i przywracania 
małych cieków, które zostały ukryte pod powierzchnią terenu lub z innych powodów 
zniknęły. W przypadku zbiorników wodnych, należy dążyć do tworzenia naturalnych i semi-
naturalnych zbiorników wodnych, których zasadniczą rolą jest zwiększenie lokalnej retencji 
i bioróżnorodności, czy też przekształcania w obiekty o takim charakterze istniejących 
zbiorników i oczek wodnych, a nawet sztucznie ukształtowanych zbiorników parkowych. 

Poza stworzeniem opisanego powyżej systemu błękitno-zielonej sieci, należy dążyć 
do powszechnego i konsekwentnego wprowadzania ekosystemów zielonych również 
na pozostałych obszarach miasta. Zapewni to dostęp do usług ekosystemów wszystkim 
mieszkańcom, poprawi i wzmocni funkcjonowanie błękitno-zielonej sieci, zapewni 
zrównoważony rozwój miasta. W tym celu niezbędna jest zmiana podejścia do zarządzania 
przestrzenią miejską, odejście od myślenia sektorowego na rzecz tworzenia obszarów 
wielofunkcyjnych, a zwłaszcza dążenia do wprowadzania zieleni (w tym już na etapie 
projektowania i planowania budżetu), jako obowiązkowego i powszechnego elementu 
składowego wszystkich przestrzeni miejskich (mieszkalnych, komercyjnych, drogowych, 
parkingów, infrastruktury tramwajowej i kolejowej). 

Najcenniejsze z punktu widzenia usług ekosystemów, a zwłaszcza zapobiegania zjawisku 
miejskich wysp ciepła, poprawy jakości powietrza i mikroklimatu, retencji wody deszczowej 
i zapobiegania podtopieniom i powodziom miejskim, są drzewa, których działanie może być 
uzupełniane i wspomagane przez krzewy. Jednak nawet w przypadku obszarów miejskich, 
na których sadzenie drzew czy krzewów jest niemożliwe, nie należy zupełnie rezygnować 
z wprowadzania zieleni. Osiągnięcia inżynierii ekologicznej pozwalają na tworzenie 
ekosystemów również w bardzo ograniczonych i/lub intensywnie użytkowanych 
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przestrzeniach, a tym samym zapewniają dostarczenie usług ekosystemów kluczowych 
dla funkcjonowania miasta i jakości życia mieszkańców. Gama tych rozwiązań jest bardzo 
szeroka, zaczynając od zielonych dachów i ścian (pnącza), poprzez różnego rodzaju ogrody 
deszczowe, obsadzone roślinnością niecki chłonne, oczka wodne i stawy czy rowy 
odwadniające, aż do rozwiązań w skali mikro, możliwych do aplikacji nawet w najmniejszych 
przestrzeniach, wśród których warto wymienić „pocket wetlands” , zielone pasy przyuliczne, 
donice i inne małe formy retencjonujące wodę i wykorzystujące ją na potrzeby posadzonych 
w nich roślin. Powyższe i szereg innych rozwiązań zielonej infrastruktury zostały szerzej 
opisane części III.3. Katalog Standardowych rozwiązań projektowych. 

W ostatnim czasie miasto Toruń podjęło wiele inicjatyw administracyjnych, działań 
projektowych lub realizacyjnych, mających na celu poprawę struktury i jakości terenów 
zieleni, takich jak opracowanie koncepcji i projektów wykonawczych zagospodarowania 
parków, skwerów i zieleńców, ogłoszenie konkursów i przetargów na realizację – zakładanie 
terenów zieleni, a także objęcie ochroną przed zmianą ich funkcji w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Stan zaawansowania dokumentacji projektowej i układ 
przestrzenny terenów, które zostały objęte wyżej wymienionymi działaniami, został 
przedstawiony na Rycinie 1.  
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Rycina 1 Stan zaawansowania dokumentacji projektowej 
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3. KIERUNKI ROZWOJU TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ 

W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę poświęcono terenom, które są lub powinny 
znaleźć się w zarządzie i utrzymaniu RKZ WŚiZ UMT, jako trzon systemu publicznie 
dostępnych lub chronionych terenów zieleni. 
Na etapie koncepcji rozwoju terenów zieleni, odnośnie wybranych terenów zieleni publicznej 
i je wspomagających - zarządzanych przez inne podmioty, sformułowano kierunki polityki 
miejskiej lub kierunki działań, dla tych terenów, które są istotne dla uzyskania ciągłości 
systemu terenów zieleni i poprawy ich dostępności dla mieszkańców. 

Wyznaczono 3 interwały czasowe na najbliższe lata. Zakładają one zhierarchizowane 
działania, zarówno w sferze koncepcyjnej, projektowej, wykonawczej, jak i organizacyjnej, 
co przestawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1 Wieloletni plan modernizacji i zakładania terenów zieleni Torunia - ETAPY. 

ETAP Tereny zieleni TZ – 
koncepcje i 

dokumentacja 
projektowa 

Tereny zieleni TZ - 
realizacja 

prawo miejscowe 
MPZP 

Wytyczne formalne 

stan 
wyjściowy 

z 
Diagnozy 
- "0" - do 
kwietnia 
2018 r. 

Tereny posiadające 
dokumentację 
projektowo-

wykonawczą obecnie w 
realizacji 

Realizacja i 
modernizacja 

Istniejących terenów 
zieleni  wymienionych w 
części Diagnoza - Tabela 

4 Tereny zieleni 
urządzonej: parki, 

zieleńce i skwery, pasy 
drogowe oraz lasy 

komunalne zarządzane 
przez WŚiZ na 

podstawie danych z UM 
Toruń 

Tereny zieleni 
objęte ustaleniami 

obowiązujących 
MPZP 

Realizacja bieżących 
inwestycji  

ETAP I  
2018-
2020 

 
A 

Dla terenów 
posiadających 

opracowane koncepcje i 
opracowania studialne 
(stan na rok2018) oraz 

wskazanych jako 
strategiczne w 

niniejszym opracowaniu 
należy opracować 

projekty wykonawcze. 
Należy opracować 

koncepcje włączenia 
ogrodów działkowych 

do struktury i 
udostępnienie 

wypoczynkowe dla 
mieszkańców osiedli 

Realizacja projektów  
terenów wymienionych 

w Załączniku nr 1 do 
części II. Diagnoza (...), 

zgodnie ze stanem 
dokumentacji opisanym 

w kolumnie G 

Tereny zieleni, 
które należy objąć 

ochroną przed 
zmianą funkcji 

ustaleniami MPZP 
w pierwszej 

kolejności (zieleń 
poforteczna, 

tereny 
zapewniające 

łączność systemu 
na terenach 

o wzmożonej 
presji 

urbanistycznej)  

 Stworzenie bazy GIS 
terenów zieleni  

 opracowanie 
inwentaryzacji 
ogólnej terenów 
zieleni zarządzanych 
przez WŚiZ, 

 wdrożenie 
Standardów 
do STWIOR,  



„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zielni” sierpień 2018 

 

„Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu” 12 

 

ETAP Tereny zieleni TZ – 
koncepcje i 

dokumentacja 
projektowa 

Tereny zieleni TZ - 
realizacja 

prawo miejscowe 
MPZP 

Wytyczne formalne 

ETAP II 
2020- 
2025 

 
B 

Opracowanie 
dokumentacji 

wykonawczych z 
priorytetu II LMP oraz 

dla brakujących 
łączników terenów 

zieleni 

Realizacja terenów 
priorytetowych z Etapu I  

tereny zieleni 
które należy objąć 

ochroną przed 
zmianą funkcji 

ustaleniami MPZP 
w drugiej 

kolejności, 
wskazane w 

kolumnie K i L 
Tabeli nr 2  

 Aktualizacja bazy GIS,  

 Dalsze wdrożanie 
Standardów do 
STWIOR, 

 Inwentaryzacje 
szczegółowe dla 
poszczególnych 
terenów zieleni 

ETAP III  
po 2025 

 
C 

Opracowanie 
dokumentacji dla 

terenów z priorytetu III 
LMP oraz dla terenów 

które wymagają zmiany 
planów miejscowych  

 Realizacja terenów 
priorytetowych z Etapu 
II zgodnie ze 
Standardami 

 tereny zieleni 
które należy objąć 
ochroną przed 
zmianą funkcji 
ustaleniami MPZP 
w trzeciej 
kolejności, 
wskazane przez 
autorów 
niniejszego 
opracowania w 
kolumnie K i L 
Tabeli nr 2 

 Aktualizacja 
Koncepcji rozwoju 
terenów zieleni 

 Dalsza aktualizacja 
ewidencji TZ 

 Kontrola 
porealizacyjna 
obiektów 

 Weryfikacja 
Standardów 

 

3.1. Kierunki działań planistycznych 

Na płaszczyźnie planowania i rozwoju proponuje się działania podzielone na etapy 
do realizacji stopniowo na przestrzeni wielu lat. Do poszczególnych kierunków działań 
określonych w LMP przypisano typy terenów zieleni, stworzono ewidencję istniejących 
terenów zieleni oraz potencjalnych terenów zieleni. Następnie dla każdego typu określono 
standardy zakładania i utrzymania terenów zieleni w ramach „Programu estetyzacji 
i uatrakcyjnienia terenów zieleni Torunia” w tym katalog standardowych rozwiązań 
projektowych w formie schematów koncepcyjnych, zdjęć referencyjnych, opisów, doborów 
gatunkowych, stanowiących wytyczne do koncepcji i projektów szczegółowych oraz 
wskaźnikowego zestawienia ilościowego.  

Działania planistyczne będą służyły ochronie istniejących terenów zieleni oraz ich walorów 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także rezerwowaniu gruntów pod rozwój 
dostępnego dla wszystkich torunian, ciągłego i spójnego systemu terenów zieleni poprzez: 

• objęcie terenu planem miejscowym; 

• aktualizację planu miejscowego; 

• zmianę planu miejscowego; 

• zmianę sposobu zagospodarowania terenu zieleni w odniesieniu do ustaleń planu; 

• uzyskanie decyzji o ULICP. 

Potrzebę objęcia planem miejscowym wskazano, gdy na danym terenie nie obowiązuje lub 
nie jest sporządzany plan miejscowy.  
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Dokonanie zmiany planu proponuje się w przypadku, gdy ustalenia planu są inne, niż 
ustalenia niniejszej koncepcji (np. w przypadku terenów, które są przeznaczone w MPZP pod 
zabudowę, a są cenne przyrodniczo i wskazano je w niniejszym dokumencie do objęcia 
ochroną, lub na których ze względu na zapotrzebowanie społeczne i potrzebę zachowania 
ciągłości systemu terenów zieleni uzasadnione jest utworzenie publicznych terenów zieleni). 

W przypadku, gdy w planie miejscowym jest przewidziany teren zieleni, ale proponuje się 
inny sposób jego zagospodarowania bez zmiany granic, np. urządzenie terenu określonego 
w MPZP jako nieurządzony, publiczne udostępnienie terenu zieleni określonego jako 
niepubliczny, zalesienie terenu przeznaczonego pod zieleń publiczną, gdy nie ma nią 
zapotrzebowania, zaproponowano zmianę sposobu zagospodarowania terenu zieleni 
w odniesieniu do ustaleń planu. Dotyczy to również terenów rolnych i określonych jako 
„tereny otwarte”, na których możliwe i uzasadnione jest wprowadzenie bądź dopuszczenie 
zalesień. 

Potrzebę uzyskania decyzji o ULICP wskazano wtedy, gdy na danym obszarze nie obowiązuje 
plan miejscowy, a zachodzi pilna i uzasadniona potrzeba dokonania inwestycji 
na konkretnym terenie zieleni ze względu na zapotrzebowanie społeczne. 

Gdy plan znajduje się w trakcie opracowania lub teren nie jest jeszcze objęty planem, tereny 
zieleni wyznaczone w niniejszym dokumencie stanowią wskazania do planów miejscowych. 

W dokumencie tym wyznaczono też tereny zieleni, które znajdują się na obszarach 
przeznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych pod zabudowę, ale nie 
wymagają zmiany planu, gdyż bilansują się w ramach powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach inwestycyjnych. Dotyczy to np. terenów zieleni osiedlowej i towarzyszących 
obiektom użyteczności publicznej. W takich przypadkach wskazania niniejszego dokumentu 
mogą być wykorzystane przy aktualizacji lub sporządzaniu nowych dokumentów 
planistycznych do utworzenia w nich terenów zieleni. 

3.2. Kierunki działań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zarządzania 
i administracji terenami zieleni 

Celem działań z zakresu zarządzania terenami zieleni jest uregulowanie stanu prawnego 
i formalnego nieruchomości aktualnie zarządzanych lub utrzymywanych przez WŚiZ oraz 
nieruchomości nowo przejmowanych przez jednostkę w zarząd lub utrzymanie. 
Doprowadzenie do takiego stanu wymaga szeregu działań takich jak: 

 usankcjonowanie istniejących parków; 

 regulacja stanu prawnego; 

 uporządkowanie stanu ewidencyjnego; 

 formalne przejęcie nieruchomości przez WŚiZ; 

 pozyskanie gruntów pod nowe tereny zieleni; 

 udostępnienie terenu. 

Wiele terenów będzie wymagać kilku z wyżej wymienionych działań, gdyż składają się one z 
działek o zróżnicowanym stanie formalno-prawnym. Realizacja wyżej wymienionych działań 
posłuży usprawnieniu zarządzania terenami zieleni, co w konsekwencji przełoży się na ich 
lepszą ochronę, poprawę standardu utrzymania, pielęgnacji i zakładania, oraz wzrost ogólnej 
powierzchni terenów zieleni w wyniku urządzania nowych i scalania ich w jeden spójny 
system. 
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3.2.1. Usankcjonowanie istniejących parków 

Kierunek działań dotyczy istniejących terenów zieleni, które obecnie są zarządzane 
i utrzymywane przez WŚiZ jako parki, natomiast nie zostały usankcjonowane stosownymi 
uchwałami RMT o utworzeniu parku, nadaniu mu nazwy i regulaminu oraz określeniu granic, 
jak i do terenów nowo wyznaczonych w niniejszym opracowaniu. W stosunku do tych 
terenów, zadaniem WŚiZ będzie doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej uchwały przez 
RMT. 

Do uchwały konieczne będzie opracowanie nowego wzorca regulaminów parkowych, 
z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obiektów. Ponadto, każda uchwała winna 
zawierać załącznik mapowy z określeniem granic parku w odniesieniu do działek 
ewidencyjnych, wykaz tych działek z podaniem powierzchni oraz zaznaczeniem 
kolorystycznym działek wymagających regulacji stanu prawnego bądź pozyskania. 
Opracowanie w/w elementów stanowi zadanie własne WŚiZ. 

3.2.2. Regulacja stanu prawnego 

Kierunek działań dotyczy istniejących terenów zieleni i obejmuje szeroki katalog procedur, 
koniecznych od uzyskania stanu docelowego, tzn. przejęcia całego terenu zieleni w trwały 
zarząd WŚiZ. Rodzaj działań, jakie należy podjąć w stosunku do danego terenu, wynika 
za każdym razem z jego sytuacji formalno-prawnej i musi być określony indywidualnie, 
na podstawie analizy aktualnych dokumentów. Procesy regulacji stanu prawnego 
nieruchomości stanowiących tereny zieleni, prowadzone będą zależnie od procedury 
pozyskiwania gruntów w drodze wykupu, zamiany bądź wywłaszczenia na inwestycje celu 
publicznego, prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wniosek WŚiZ. 

3.2.3. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju terenów zieleni na lata 2018-2025 + 

Materiał wyjściowy dla wieloletniego planu modernizacji i rozwoju terenów zieleni stanowi 
baza terenów zieleni, zestawiona w Załączniku nr 1 oraz wytyczne do koncepcji i wnioski 
zawarte w cz. II - „Diagnoza stanu terenów zieleni”. 
Wdrażanie ustaleń niniejszego dokumentu w postaci realizacji inwestycji na wskazanych 
terenach zieleni będzie odbywać się w podziale na etapy: 
• I etap obejmujący lata 2018-2020; 
• II etap obejmujący lata 2020-2025; 
• III etap obejmujący lata po roku 2025  
Aby realizacja inwestycji była możliwa zgodnie z ustalonymi etapami, musi ona być 
poprzedzona całym szeregiem działań przygotowujących do przeprowadzenia samych 
inwestycji. Do działań o charakterze przygotowawczym należą działania planistyczne 
(ustalenie odpowiedniego przeznaczenia terenu w MPZP lub decyzji o ULICP) i z zakresu 
gospodarki nieruchomościami i zarządzania (pozyskanie gruntu, ewentualnie regulacja jego 
stanu własnościowego oraz formalne przejęcie terenu przez inwestora). Dopiero mając tak 
przygotowaną nieruchomość można przystąpić do przeprowadzenia właściwego procesu 
inwestycyjnego. 
Ustalenie etapów realizacji zgodnie zw/w zasadami umożliwi wykonanie zadań w takiej 
kolejności, jak je zapisano w wieloletnim planie modernizacji i rozwoju terenów zieleni. 
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Tabela 2 Wieloletni plan modernizacji i rozwoju terenów zieleni – wytyczne szczegółowe 

Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

1. ZLP Uroczysko „Wrzosy” i Bielany 

Wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej 
wykonawczej 
zagospodarowania terenu 

A II 

2. ZPE „Kępa Bazarowa” 

Wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej i 
realizacji w kierunku ochrony 
walorów przyrodniczo-
krajobrazowych i 
udostępnienia 
wypoczynkowego 

A II 

3. ZP 
Park Miejski na Bydgoskim 
Przedmieściu 

Po rewaloryzacji 0 0 

4. ZPF 
Park Tysiąclecia przy 
ul. Kniaziewicza i ul. Podgórskiej 

do realizacji 0 I 

5. ZP 
park przy ul. Waryńskiego   tzw. 
"Glazja" 

do realizacji 0 I 

6. ZP 
park "Na Skarpie"  przy 
ul. Mossakowskiego w sektorze 
Maciej 

Projekt zagospodarowania 
zrealizowany, do bieżącego 
utrzymania 

0 0 

7. ZZP przy ul. Poniatowskiego nasadzone drzewa i krzewy 0 0 

8. ZZP przy ul. Piastowska projekt zrealizowany 0 0 

9. ZP przy Kaszowniku 

Teren do zagospodarowania 
rekreacyjnego, wymaga 
opracowania koncepcji i 
projektu zagospodarowania 

A II 

10. ZZP 
przy Muzeum Etnograficznym, 
ul. Wały gen. Sikorskiego / Al. 
Solidarności  

w takcie pozyskiwania 
dofinansowania na realizację 

A II 

11. ZZP przy Dworcu PKS 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania 

A II 

12. ZZP przy CKK Jordanki 
w takcie pozyskiwania 
dofinansowania na realizację 

0 I 

13. ZZP przy ul. Uniwersyteckiej 
Teren wymaga opracowania 
projektu zieleni 

A II 

14. ZPF 
przy Forcie B 66 na Muzeum 
Twierdzy Toruń 

w trakcie realizacji B III 

15. ZZP przy Teatrze im. W. Horzycy 

Pielęgnacja istniejącej 
roślinności , wprowadzanie 
gatunków roślin wspólnych dla 
całego placu aby podkreślić 
jego rangę spójnym 
zagospodarowaniem 

A II 

16. ZZP przy Pl. Rapackiego 

Teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania 

A II 

17. ZZP przy Alei św. Jana Pawła II   A II 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

18. ZP Dolina Marzeń Projekt zrealizowany 0 0 

19. ZP 
przy ul. Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów UMK i Al. 500-lecia 
przy Piłsudskim 

zrealizowany I etap, etap II do 
realizacji w 2019r. 

A II 

20. ZZP 
teren przy ul. Chopina (w tym 
Ogród Muzyków) 

zrealizowany 0 0 

21. ZZP przy hotelu "Mercury" 

Teren do modernizacji i 
zagospodarowania, wymiana 
nawierzchni, wprowadzenie 
nowych kompozycji zieleni, 
pielęgnacja istniejącej 
roślinności, wymiana małej 
architektury 

A III 

22. ZZP Alpinarium przy ul. Kopernika zrealizowany 0 0 

23. ZZP Ślimak Getyński do realizacji 0 I 

24. ZZP przy USC zrealizowany 0 0 

25. ZZP 
przy ul. Wały gen. Sikorskiego 
8,10,12 (UMT) 

  0 0 

26. ZZP 
przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 
(UMT) 

do realizacji 0 0 

27. ZZP Staw Komtura 
Zrealizowany teren sportowy 
wymaga uzupełnienia 
nasadzeń zieleni 

0 I 

28. ZZP przy Zamku Krzyżackim 

Teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

A II 

29. ZZP przy Dworcu Miasto 
teren zagospodarowany, 
wymaga utrzymania i 
pielęgnacji  

0 0 

30. ZP 
wzdłuz Bulwaru Filadelfijskiego i 
Wisły 

do realizacji 0 I 

31. ZZP przy ul. Fredry   A II 

32. ZK przy CCK 

teren do zagospodarowania, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roślinności 

C III 

33. ZK przy ul. Grudziądzkiej 126 (UMT) 
Zieleń towarzysząca 
zabudowie, 

0 0 

34. ZZP przy ul. Niesiołowskiego 

Zrealizowany psi park, teren 
wymaga kompleksowego 
zagospodarowania, 
opracowania projektu zieleni. 

B III 

35. ZPF przy Forcie II 

 Zrealizowane obiekty 
sportowe, teren wymaga 
opracowania koncepcji i 
projektu zieleni 

B III 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

36. ZK przy Pl. Daszyńskiego cz. I 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B II 

37. ZZP przy Pl. Daszyńskiego cz.II 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B II 

38. ZZP 
przy pętli autobusowej 
ul. Dziewulskiego 

Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B III 

39. ZPP przy ul. Konstytucji 3 Maja 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B III 

40. ZP przy ul. Przy Skarpie 
Projekt wymaga uzupełnienia 
w części kompozycji roślinności 

0 II 

41. ZZP 
przy ul. Ligi Polskiej i 
ul. Kolankowskiego 

Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

A II 

42. ZK tzw. plac cyrkowy 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

A II 

43. ZZP 
przy ul. Antczaka (cmentarz 
żydowski) 

 Teren wymaga konserwacji i 
odtworzenia 

0 0 

44. ZZP przy ul. Sowińskiego/Traugutta 

 Teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

C III 

45. ZK przy ul. Sobieskiego 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

C III 

46. ZZP 
przy ul. Chrobrego/Wojska 
Polskiego 

Teren wymagający  
opracowania projektu zieleni 

B III 

47. ZK przy ul. Chrobrego przy torach 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

C III 

48. ZZP przy ul. Kościuszki/Świętopełka 
Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B II 

49. ZZP 
przy ul. Kościuszki (przy dawnej 
Herbowej)/Brejskiego 

Przestrzeń ulicy wymagająca 
opracowania projektu zieleni 

B II 

50. ZZP przy ul. Czarneckiego 

Teren wymagająca 
opracowania koncepcji 
zagospodarowania oraz 
projektu zieleni 

A II 

51. ZZP przy basenie na ul. Bażyńskich 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

A II 

52. ZK przy Dworcu Wschodnim 
teren wymaga kompleksowego 
zagospodarowania/ wizytówka 
miasta 

B II 

53. ZZP 
przy ul. Wojska Polskiego przy 
Strudze Toruńskiej 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

A II 

54. ZZP Stawy Celne 
projekt zrealizowany, wymaga 
stopniowego  uzupełnienia 
roślinnością wieloletnią 

0 II 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

55. ZZP przy ul. Batorego 38/40 (UMT) 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

0 0 

56. ZZP Pl. To-Mi-To 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

0 0 

57. ZC przy ul. Przy Rynku Wełnianym 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

B II 

58. ZZP 
przy ul. Żwirki i Wigury/Św. Józefa 
(przy WSZ) 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

B II 

59. ZK przy ul. Wybickiego 

zrealizowane 
zagospodarowanie roślinnością 
w obszarze ronda do 
utrzymania i pielęgnacji 

0 0 

60. ZZP przy ul. Gałczyńskiego 43 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

B II 

61. ZK przy Al.700-lecia   B II 

62. ZZP 
przy ul. Czerwona Droga przy 
Cinema City 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

A I 

63. ZZP Skwer Borowików 

teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania, przede 
wszystkim projektu zieleni 

B II 

64. ZZP 
przy Trasie Średnicowej (przy 
ul. Wiązowej) 

zrealizowane 0 0 

65. ZZP przy ul. Legionów 70/78 (UMT) 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

C III 

66. ZP błonia nadwiślane Teren do zagospodarowania A II 

67. ZP przy ul. Bydgoska/Mickiewicza 

Teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania 

A II 

68. ZZP przy ul. Słowackiego/Matejki 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

A I 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

69. ZZP przy ul. Sienkiewicza/Gagarina 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

B III 

70. ZZP przy ul. Gagarina 154 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

A III 

71. ZZP przy ul. Klonowica 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

A I 

72. ZZP 
przy SP11 
Łukasiewicza/Okrężna/Gagarina 

Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

B II 

73. ZZP przy Szymanowskiego 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

B III 

74. ZZP przy ul. Łukasiewicza/przedszkole 
Ulice wymagające opracowania 
projektu zieleni 

B II 

75. ZZP przy ul. Szosa Okrężna 
teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

B II 

76. ZZP przy ul. Fałata 35 
teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

B II 

77. ZZP przy ul. Kujawska/Majdany 
teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

B II 

78. ZZP przy ul. Kujawska/Dybowska 
teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

B III 

79. ZZP 
przy ul. Łódzkiej (przy 
Polmozbycie) 

  C III 

80. ZZP Strzałowa/Artyleryjska należy uzupełnić nasadzenia 0 II 

81. ZZP przy ul. Poznańskiej dom MUZ 
teren wymaga modernizacji, 
opracowania koncepcji i 
projektu  zieleni 

A II 

82. ZZP przy ul. Hallera/Idzikowskiego   A I 

83. ZZP przy ul. Drzymały/Parkowa 
teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

A I 

84. ZZP przy ul. 63 Pułku Piechoty   B II 

85. ZZP Łączna były cmentarz   0 0 

86. ZZP ul. Okólna/ ul. Biała   A I 

87. ZZP przy ul. Prufferów/Iwanowskiej zrealizowano 0 0 

88. ZZP 
przy 
ul. Słoneczna/Chmielna/Zagonowa 

teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

A II 

89. ZZP 
przy 
ul. Szczecińska/Krynicka/Koszalińs
ka 

teren wymaga opracowania 
koncepcji i projektu  zieleni 

B II 

90. ZK 

ul. Wały gen. Sikorskiego od ronda 
ZNP do ul. Dąbrowskiego, przejście 
od ul. Dąbrowskiego do ul. Przy 
Kaszowniku, przy przystani AZS 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 

91. ZZP ul. Grudziądzka pas przy CCK 
teren wymaga opracowania 
projektu  zieleni 

A II 

92. ZK 
przy ul. Bukowej, 
ul. Niesiołowskiego, ul. Klonowej 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

93. ZK 

przy ul. Olimpijskiej, ul. Konstytucji 
3 Maja, przy rondzie Honorowych 
Dawców Krwi, przy ul. Konstytucji 
3 Maja od ul. Kosynierów 
Kościuszkowskich 
do ul. Olimpijskiej, wzdłuż 
ul. Szosa Lubicka do przejazdu 
kolejowego 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

A II 

94. ZK 
przy ul. Winnica, między 
ul. Sowińskiego a tzw. Glazja ze 
skarpą do ul. Traugutta 

teren do zagospodarowania 
rekreacyjnego, wymaga 
opracowania koncepcji i 
projektu zagospodarowania 

A I 

95. ZK 
wzdłuż ul. Wybickiego, przy 
ul. PCK i ul. Podgórnej, przy ul. PCK 
za Policja, przy ul. Rejtana 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 

96. ZP 
przy Forcie IX, przy 
ul. Łukasiewicza/Fałata 

Teren do modernizacji, 
wymaga opracowania 
koncepcji i projektu 
zagospodarowania ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roślinności, częściowo w 
trakcie realizacji 

A II 

97. ZK 

ul. Hallera przy SP Nr 14, 
ul. Włocławska od cmentarza do 
torów i  od torów do ul. Łódzkiej, 
róg ul. Hallera i ul. Poznańskiej, 
ul. Strzałowa/Artyleryjska, 
ul. Włocławska przy CPN na 
ul. Łódzkiej 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 

98. ZPE 

Szubińska-Gniewkowska, 
Szubińska-Kręta, Poznańska- CPN -
Wodociągi, przy Domu muz, 
Hallera-Zielona-Biała, ul. Hallera 
od ul. Kniaziewicza do ul. łódzkiej, 
ul. Plebiscytowa przy 
przepompowni gazu, skarpa na 
ul. Wiślanej, ul. Poznańska 
od fortu do ul. Szubińskiej, 
ul. Gniewkowska, przy stawie, 
między ul. Idzikowskiego a 
ul. Andersa vis a vis przedszkola 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 

99. ZK 

ul. Pszeniczna - ul. Zagonowa, 
ul. Grunwaldzka na kolektorze, 
ul. Św. Klemensa - ul. Śniadeckich, 
przy lotnisku-  

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

C III 

100. ZK 
ul. Gdańska, ul. Barwna - 
ul. Chrzanowskiego, pętla 
autobusowa Nad Strugą 

tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

B II 

101. ZK ul. Zdrojowa - ul. Włocławska 
tereny wymagające 
opracowania projektu zieleni 

C III 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

102. ZLP uroczysko „Rudak” 

Wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej i 
realizacji w kierunku ochrony 
walorów przyrodniczo-
krajobrazowych i 
udostępnienia 
wypoczynkowego 

B III 

103. ZLP 

uroczysko „przy Bema” tzw. 
Rudelka, Las Miejski położony 
pomiędzy ul. Bema, a ulicą 
Balonową  

Koncepcja turystyczno-
rekreacyjnego 
zagospodarowania lasów, 
przyznane dofinansowanie, 
projekt na ukończeniu 

B II 

104. ZK 

ul.Gen. W. Andersa przy Toruński 
klub Piłkarski, Stadion 
Elana,wzdłóż ul. Gen. G. Orlicza-
Dreszera, do ul. Gen.J. Hallera, 
przez ul. 63 Pułku Piechoty, wzdłuż 
ul. W. Iwanowskiej 

  B III 

105. ZLP 
przy Twierdzy Toruń, pomiędzy 
ul.Rypińską, a ul. Gen. J. 
Dwernickiego 

  A II 

106. ZK 

ul. Rudacka przy Szkole Podst. Nr 17 i 
dalej na zachód po obu stronach drogi 

 zrealizowano 0 0 

ul. Grzybowa przez ul. Stara Droga i 
ul. Pana Tadeusza do ul. Jana 
Skrzetuskiego 

 B III 

107. ZK przy ul. Stara Droga i ul. Okólna   B III 

108. ZK przy ul. Okólna   B III 

109. ZK wzdłuż  ul. Okólna   B III 

110. ZK wzdłuż ul. Strzałowa   C III 

111. ZK 
wzdłuż ul. Gen. J. Hellera od 
ul. Łódzkiej do ul. Gen. K. 
Kniaziewicza 

  B II 

112. ZK 
wzdłuż ul. Gen. K. Knieziewicza od 
skrzyżowania z ul. Gen. S. 
Woyczyńskiego 

  B III 

113. ZK 
wzdłuż ul. Gen. W. Andersa od 
ul. Łódzkiej do ul.63 Pułku Piechoty 

  B III 

114. ZPF 

przy Twierdzy Toruń - Fort XIV im. 
J. Dwernickiego, w pobliżu 
ul. Łódzkiej i ul. Stawki 
Południowe 

  C III 

115. ZL 
 ul. Perłowa - ul. Włocławska - 
ul. Stara Droga 

  C III 

116. ZZP 
w pobliżu ul. Zimowej i 
Ul. Włocławskiej 

  B II 

117. ZZP     B II 

118. ZZP     B II 

119. ZK 
przy drodze Trasa Mostowa od 
ronda z ul. Łódzką do ul. Rudacka 

  0 I 
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Numer 
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terenu 
zieleni 
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terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
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wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

120. ZK 
na końcu ul. Popiołowa Droga od 
strony północnej 

  0 I 

121. ZK 
skrzyżowanie ul Poznańska i 
ul. Gen. W. Andersa 

  B II 

122. ZD ogrody działkowe   B II 

123. ZD ogrody działkowe   B II 

124. ZPE 
wzdłuż rzeki Wisły po południowej 
stronie 

  B III 

125. ZD     0 0 

126. ZPF teren Fortu IX Stefana Batorego   C III 

127. ZP 
Bulwar Filadelfijski przy brzegu 
Wisły po zachodniej stronie Mostu 
im. J. Piłsudskiego 

  0 I 

128. ZPE 
pomiędzy rzeką Wisłą a portem 
Zimowym 

  A II 

129. ZP Ogród Zoobotaniczny   0 0 

130. ZK 

przy ul. J. I. Kraszewskiego od 
ul. Al. 700-lecia Torunia, do ul. H. 
Sienkiewicza wraz z ul. J. Fałata do 
ul. H. Sienkiewicza, oraz ul. Gen. J. 
Bema do skrzyżowania z ul. K. I. 
Gałczyńskiego 

  0 0 

131. ZK 

przy. Ul. Broniewskiego od 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Wydział Sztuk Pięknych do ul. M. 
Reja 

  A II 

132. ZK 

przy ul. J. Gagarina od 
skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicz, 
przy połnocna strona ul. Szosa 
Okrężna od ul. J. Gagarina 

  B II 

133. ZK 

od ul. I. Łukasiewicza przez 
ul. Bielańską, ul. J. Śniadeckiego, 
ul. Grunwaldzką, ul. J. Wybickiego 
do Trasy Średnicowej Północnej 

  C III 

134. ZK 

przy ul. Szosa Chełmińska od 
skrzyżowania z trasą Średnicową 
Północną do skrzyżowania z ul. J. 
Dekerta 

  B III 

135. ZK 
przy Trasie Średnicowej Północnej 
od skrzyżowania z ul. Grudziądzką 

  A I 

136. ZK 
przy Trasie Średnicowej Północnej 
od skrzyżowania z ul. Grudziądzką 
do przejazdu kolejowego 

  A II 

137. ZD 
pomiędzy ul. Jaworskich, 
ul. Fabryczna, ul. Wschodnia, 
Trasa Średnicowa Północna 

  A II 

138. ZK 
pomiędzy ul. Tadeusza Kościuszki, 
ul. M. Składowskiej- Curie, ul.Plac 
F. Skarbka 

  A II 

139. ZK 
zachodnia strona ul. S. 
Żółkiewskiego 

  A II 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

140. ZK Przy ul. L. Waryńskiego   A II 

141. ZP 
nad brzegiem rzeki Wisły przy 
ul. Trasa Wschodnia i ul. Przy 
Skarpie 

  B 0 

142. ZZP 
wzdłuż rzeki Struga Toruńska od 
ul. M. Skłodowskiej- Curie do 
ul. Olimpijskiej 

  0 I 

143. ZD 
od ul. Klonowa do planowanej 
Trasy Średnicowej Północnej 

  A 0 

144. ZD 
pomiędzy ul. Klonowa, 
Ul. Wierzbowa, ul. M. 
Skłodowskiej- Curie 

  B II 

145. ZD 
pomiędzy rzeką Struga Toruńska, 
ul. M. Skłodowskiej- Curie, 
ul. Bukowa 

  B II 

146. ZK 
wzdłuż rzeki Struga Toruńska od 
ul. Olimpijska do ul. Olsztyńska 

  A II 

147. ZK 
przy ul. Długa i ul. Wielki Rów do 
ul. Grudziądzka 

  A I 

148. ZD 
pomiędzy ul. Zakładowa, ul. Wielki 
Rów, ul. Grudziądzka 

  A II 

149. ZD 
pomiędzy ul. Grudziądzka, 
ul. Lotników, Ul. Żwirki i Wigury 

  A II 

150. ZPF 
przy Twierdza Toruń- Fort V im. K. 
Chodkiewicza, ul. Polna, 
ul. Watzenrodego 

  A III 

151. ZP tereny rekreacyjne na osiedlu JAR   0 I 

152. ZPF przy ul. Polna, ul. Szosa Okrężna   B III 

153. ZPF przy ul. Szosa Okrężna   B III 

154. ZPF 
Fort Św. Jakuba ul. Gen. 
Sowińskiego 

  0 I 

155. ZK 
Szosa Chełmińska na odcinku od 
Trasy Średnicowej Północnej do 
pólnocnej granicy miasta 

  A I 

156. ZK 
Szosa Chełmińska na odcinku od 
Trasy Średnicowej Północnej do 
ul. Polnej 

  A II 

157. ZK ul. Popiełuszki   A II 

158. ZP 
teren wokół Martwej Wisły i Portu 
Zimowego 

  B III 

159. ZPE  park przy Cegielni   B III 

160. ZPE Winnica teren In Water   B III 

161. ZPE rejon ujścia Drwęcy   B II 

162. ZPE Port Drzewny   C III 

163. ZPF Fort IV Satnisław Żółkiewski   B III 

164. ZP 
Kaszczorek , ul. Dożynkowa i 
ul. Smocza 

  B III 

165. ZZP ul. Jasia i Małgosi   B III 
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Numer 
ident. 
terenu 
zieleni 

Typ 
terenu 
zieleni 

Lokalizacja terenu zieleni 
Zdiagnozowane potrzeby i 
wskazania szczegółowe 
do zagospodarowania 

Etap 
projektu 

wykonaw-
czego 

Etap 
realizacji 
(budowy 
obiektu) 

166. ZZP ul.Skierki   B III 

167. ZZP między ul. Goplany i ul. Na Przełaj   B III 

168. ZK przy ul. Jasia i Małgosi  B III 

169. ZPE 
nad Strugą Toruńską, przy ul. 
Działowej 

 
B III 

170. ZK 

ul. Grudziądzka od Trasy 
Średnicowej Północnej do 
Centralnego Cmentarza 
Komunalnego 

 

B III 

171. ZZP 
teren nad Wisła od Portu 
Zimowego do 
ul. S. Przybyszewskiego 

 
B III 

 

Wyjaśnienie oznaczeń 

Etap projektu wykonawczego 

0 zrealizowano  

A 
koncepcje i opracowania studialne gotowe na rok 2018 lub uznane za strategiczne do opracowania do 

roku 2020 (priorytet I) 

B projekt wykonawczy powinien zostać wykonany w latach 2020-2025 (priorytet II) 

C projekt wykonawczy powinien zostać wykonany po 2025 roku (priorytet III) 

Etap realizacji (budowy projektu) 

0 zrealizowano 

I etap obejmujący lata 2018-2020 

II etap obejmujący lata 2020-2025 

III etap obejmujący lata po roku 2025 
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Rycina 2 Etap „0” -  istniejące tereny zieleni  
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Rycina 3 Etap I realizacji projektów terenów zieleni 
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Rycina 4 Etap II realizacji projektów terenów zieleni 
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Rycina 5 Etap III realizacji projektów terenów zieleni 
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3.3. Założenia do opracowań szczegółowych 

W ramach opracowań szczegółowych wykonano koncepcje wybranych obiektów (do 12 
obiektów) z zastosowaniem rozwiązań katalogowych, opisanych w Części III.3 niniejszego 
opracowania.  

Z opracowań szczegółowych, po przeanalizowaniu, wyłączone zostały obiekty, 
dla których projekty są opracowane lub są w trakcie opracowania, bądź realizacji. 

W części wdrożeniowej niniejszy dokument będzie podstawą do opracowywania 
wytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia inwestycji związanych 
w zakładaniem terenów zieleni lub planowania przyszłych budżetów miasta w zakresie 
wydatków na zakładanie, utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej. Mieścić się 
w nich będzie stworzenie jednostki koordynującej, realizacja inwestycji z zakresu 
zagospodarowania nowych i wzbogacania o nowe funkcje i zieleń istniejących terenów 
zieleni, a także wdrażanie nowych standardów utrzymania i pielęgnacji. 

4. ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI 

4.1. Zadania jednostki zarządzającej terenami zieleni publicznej 

Najważniejszym postulatem działań w zakresie zarządzania terenami zieleni, jest powołanie 
specjalistycznej jednostki zarządzającej i utworzenie stanowiska Miejskiego Architekta 
Krajobrazu. Utworzenie jednostki specjalistycznej, odpowiedzialnej wyłącznie za tereny 
zieleni, pozwala na lepszą koordynację działań i wzrost ich efektywności oraz co za tym idzie, 
oszczędność kosztów. 

Stworzenie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju terenów zieleni miejskiej pozwoli 
zapewnić mieszkańcom Torunia dostęp do: 

 dobrze zaprojektowanych i utrzymanych obiektów, dostępnych w zasięgu pieszego 
dojścia od miejsc zamieszkania, i użytkowanych przez wszystkie grupy społeczne; 
terenów różnego typu, np.: cichych i spokojnych, ale także tych pełnych życia, 
stymulujących do aktywnego wypoczynku; 

 zielonej sieci o wysokim stopniu łączności, zarówno z perspektywy ekologicznej, jak 
i w kategoriach zrównoważonego systemu komunikacji oraz układu ciągów pieszych; 

 terenów zieleni wzbogacających krajobraz naturalny i kulturowy, estetykę terenu 
oraz jakość ekologiczną, m.in. przez umacnianie genius loci; 

 terenów zieleni stanowiących istotny wkład w poprawę jakości życia, wzbogacających 
środowisko miejskie, sprzyjających rozwojowi społecznemu, wpływających 
na wartość nieruchomości i przyczyniających się do wzrostu atrakcyjnych inwestycji. 

Do nowej jednostki zarządzającej oczekuje się zarządzania, które jest instrumentem o trwałej 
jakości, a nie podążaniem w kierunku szybkich doraźnych działań oraz popularyzowania 
powszechnego publicznego dostrzegania znaczenia terenów zieleni, współpracy z lokalnymi 
władzami i zarządcami w celu zachowania dobrego poziomu utrzymania oraz akceptacji dla 
tego typu działań. 
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4.2. Ewidencja terenów zieleni Torunia 

Na podstawie stworzonej w Diagnozie bazy danych istniejących terenów zieleni, 
proponuje się kontynuację prowadzenia usystematyzowanej ewidencji terenów zieleni. 
W tym celu do istniejącej ewidencji dodano wszystkie tereny, które uwzględniono 
w wieloletnim planie modernizacji i rozwoju terenów zieleni oraz stworzono przykładową 
kartę terenu zieleni miejskiej, której kolumna pierwsza (I) odpowiada rekordom w tabeli 
nr 3. 

Prace nad tworzeniem i aktualizacją baz danych przestrzennych dotyczących terenów zieleni 
muszą przebiegać na dwóch poziomach szczegółowości: 

• ogólnej inwentaryzacji, czyli Ewidencji terenów zieleni utrzymywanych przez poszczególne 
jednostki organizacyjne UMT; 

• inwentaryzacji szczegółowej terenów zieleni, w tym zieleni przyulicznej. 

Obie bazy danych przestrzennych zawierają potrzebne klasy obiektów, ich charakterystyki 
oraz określenie sposobu ich zapisu, który jest ustandaryzowany. Każdy element posiada 
określoną lokalizację przestrzenną w pliku wektorowym oraz wypełnioną tabelę atrybutów. 
Zakłada się zgodność sposobu prowadzenia baz danych przestrzennych z wytycznymi 
dyrektywy INSPIRE. 

Ewidencja terenów zieleni zawiera elementy powierzchniowe posiadające: 

• podstawowe dane o każdym terenie, takie jak nr porządkowy (ID), lokalizację (nazwę 
urzędowej części miasta), typ obiektu, nazwę; 

• określenie standardu utrzymania (strefy); 

• określenie rodzaju utrzymania (stałe/ interwencyjne/ brak); 

• zdefiniowane przestrzennie granice i określone powierzchnie (w ha); 

• dane administracyjne (dot. uchwały RMT o utworzeniu parku miejskiego i zawartości tej 
uchwały – czy są określone granice, nazwa i regulamin terenu; określenie formy władania, 
nr decyzji lub umowy, 

Informacje o udostępnieniu nieruchomości oraz nr umowy i nazwa podmiotu, z którym 
umowa została zawarta); 

• dane dot. ochrony zabytków i nr wpisu do rejestru/ ewidencji; 

• dane dot. form ochrony przyrody; 

• wykaz innych dokumentów dotyczących terenu; 

• określenie planów inwestycyjnych (kierunku działań); 

• określenie wskazań do utrzymania (wskazania inspektorów, czy teren jest do przejęcia 
w stałe lub interwencyjne utrzymanie, lub udostępnienia nieruchomości innemu podmiotowi 
do utrzymania); 

• uwagi. 

Dla terenów utrzymywanych przez WŚiZ wypełniane będą wszystkie kolumny w bazie 
danych. W zakresie terenów zieleni utrzymywanych przez pozostałe jednostki organizacyjne 
UMT, Ewidencja zawierać będzie tylko dane podstawowe, tj.: nazwę podmiotu 
utrzymującego, lokalizację (nr dzielnicy), typ obiektu, nazwę, zdefiniowane przestrzennie 
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granice i określoną powierzchnię (w ha), ew. także inne dane niezbędne jednostce, 
np.: informacje o przekazaniu terenu w utrzymanie innemu podmiotowi. Administratorami 
danych w Ewidencji terenów zieleni będą poszczególne jednostki UMT w zakresie swoich 
kompetencji. Dane przestrzenne będą przechowywane w miejskiej Bazie danych GIS 
i uaktualniane poprzez ISDP lub inne oprogramowanie, np. QGIS - przez WŚiZ – specjalnie 
utworzone w tym celu stanowisko. 
Skompletowaną bazę danych należy stale aktualizować w zakresie zawartych w niej danych, 
zgodnie z instrukcją zawartą w przykładowej karcie Terenu Zieleni, tabela 3 poniżej., a także 
stopniowo weryfikować geodezyjnie pod względem zgodności granic terenów w bazie 
danych z faktycznymi granicami zieleni w terenie. 
Ewidencję należy też w dalszej kolejności uzupełnić o dane pozostałych jednostek 
organizacyjnych UMT.  
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Tabela 3 Karta Terenu Zieleni 

KARTA TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ -wzór 

Nazwa kolumny w 
Ewidencji TZT 

Nazwa wyświetlana na 
mapie i karcie terenu: 

Zawartość tekstowa: 

ID ID: 
Indywidualny identyfikator każdego terenu zieleni 
ujętego w bazie terenów zieleni Torunia; pole 
wypełnione cyfrą arabską 

UTRZYMANIE UTRZYMANIE: 
Oznaczenie skrótu podmiotu utrzymującego dany 
teren np.: WŚiZ, WGK, WGN i.in. 

NAZWA_UCZM 
NAZWA URZEDOWEJ 
CZĘŚCI MIASTA: 

Nazwa urzędowej części miasta, zgodnie z 
wykazem z 2005 r., ustalonym przez RM Torunia, 
np.: STARE MIASTO, JAKUBSKIE 
PRZEDMIEŚCIE, itp. 

OZNACZENIE OZNACZENIE: 

Oznaczenie literowe dla każdego typu terenu 
zieleni; wg oznaczeń przyjętych w Koncepcji 
rozwoju terenów zieleni Torunia, stanowiący 
zamknięty katalog oznaczeń (np.: ZP, ZZP, ZPF, 
ZPE itp.) 

NAZWA NAZWA: 
Nazwa własna terenu (jeżeli teren jest nazwany) 
lub opisowe określenie 

STREFA STREFA: 
Oznaczenie cyfrowe określające podstawowy 
standard utrzymania danego terenu 

FORMA_UTRZ FORMA UTRZYMANIA 
opis formy utrzymania: utrzymanie 
stałe/utrzymanie interwencyjne/tylko zieleń 
wysoka/brak utrzymania 

POW_GRAF 
POWIERZCHNIA 
RZECZYWISTA 
(GRAFICZNA) 

powierzchnia całkowita na mapie podana 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 

POW_INNA 

POWIERZCHNIA 
TERENÓW 
UTRZYMYWANYCH W 
INNYM STANDARDZIE: 

powierzchnia terenu o innym standardzie 
utrzymania, niż podstawowy/podać jaki standard; 
np. 0,513/III 

 

NR_UCHW_RM 

NUMER UCHWAŁY 
RMT: 

 

nr uchwały RMT odnoszącej się do danego 
terenu, data podjęcia uchwały 

 

ZAW_UCHW 
ZAWARTOŚ : 

 

opis zawartości w/w uchwały: granice, nazwa, 
regulamin 
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