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Termin 

 

 
16 maja - 11 czerwca 2018 r.  
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 30 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, 7 osób zgłosiło 
uwagi drogą elektroniczną 
 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni 
 
 

Miasto planuje zrewitalizować obszar  tzw. „Kaczych Dołów”, 
położony po północnej stronie ul. 4. Pułku Lotniczego, prowadzącej 
do sąsiadującego z tym obszarem lotniska sportowego Aeroklubu 
Pomorskiego.  Koncepcja zagospodarowania tego terenu zakłada 
rekultywację zbiornika wodnego i układu jego zasilania w wodę, 
uporządkowanie i uzupełnienie szaty roślinnej, modernizację szlaków 
komunikacyjnych oraz wprowadzenie elementów małej architektury. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych  poproszono 
mieszkańców o zaopiniowanie propozycji przygotowanych przez 
projektantów.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.konsultacje.torun.pl   
✓ ulotki przekazane mieszkańcom osiedla Brzezina i działek św. 

Józefa 
✓ informacje przesłane do rad okręgów 
✓ informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
✓ informacje w mediach lokalnych 

 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Przebieg 

konsultacji 

 
 

 
Ulotka promująca konsultacje społeczne  
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 16 maja 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
- 16 maja -11 czerwca  2018 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 23 maja 2018 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 11 czerwca 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
W dniu 23 maja 2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w 
Restauracji EPTO przy ul. 4. Pułku Lotniczego 17. W spotkaniu 
uczestniczyło ok. 30 mieszkańców oraz pracownicy Urzędu Miasta 
Torunia. Po przedstawieniu założeń koncepcji zagospodarowania 
terenu mieszkańcy zostali zaproszeni na spacer badawczy po 
konsultowanym terenie. Podczas spaceru torunianie wskazywali swoje 
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propozycje i uwagi dotyczące obszaru tzw. Kaczych Dołów. Podkreślali 
m.in. konieczność zachowania naturalnego charakteru tej przestrzeni, 
konieczność zmiany jednej z funkcji wskazanej w koncepcji tj. placu 
zabaw, który jest już usytuowany w pobliżu, przy skrzyżowaniu Szosy 
Okrężnej z ul. 4. Pułku Lotniczego. Pojawiły się obawy co do 
przeprowadzenia jakichkolwiek prac modernizacyjnych na terenie, co 
może, zdaniem niektórych mieszkańców, wystraszyć bytującą tam 
zwierzynę. Uczestnicy spotkania mieli wątpliwości, czy 
zmodernizowanie szlaków komunikacyjnych nie przyczyni się do 
pojawienia się  na tym obszarze motorów i kładów. Podczas spaceru 
udało się wyjaśnić wiele wątpliwości i obaw mieszkańców, 
jednocześnie przedstawiono szereg cennych uwag, które zostaną 
przekazane projektantom do dalszej analizy.  
 

 
Spotkanie konsultacyjne, 23 maja 2018 r.  

 



 
 

6 
 

 
Spacer badawczy z mieszkańcami, 23 maja 2018 r.  

 

 
Spacer badawczy z mieszkańcami, 23 maja 2018 r.  

 
Konsultacje internetowe 
Do 11 czerwca 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 7  osób. 
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Koszty Wynajem sali na spotkanie konsultacyjne: 150,00 zł brutto 
Projekt graficzny ulotki: 615,00 zł brutto 
Druk ulotek: 196,80 zł brutto 
Razem: 961,80 zł brutto 

 
 

Uwagi W trakcie procesu konsultacji wpłynęło siedem uwag zgłoszonych 
drogą elektroniczną. Wiele opinii i sugestii dotyczących 
zagospodarowania terenu pojawiło się  w trakcie otwartego spotkania 
z mieszkańcami.  
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 23 maja 2018 r.  

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. Konie powinny poruszać się tylko po szlakach konnych, 
koncepcja zakłada utworzenie szlaków dla koni na 
konsultowanym terenie.  

Zgodnie z art. 29 ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. 2017.788) jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko 
drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. Jeżeli 
właściciel lasu (w tym przypadku Gmina Miasta Toruń) wyznaczy i 
odpowiednio oznakuje szlak konny, to można się po nim poruszać 
konno, zatem kwestia ta jest otwarta i może być poddana dalszej 
analizie na etapie projektowym. 

2. Teren stwarza zagrożenie dla użytkowników, są tam  bomby 
lotnicze z okresu II wojny światowej Najpierw należy 
przeprowadzić prace nadzoru saperskiego 

W projekcie inwestorskim zostanie uwzględniony nadzór saperski. 

3. Nadzór trzeba przeprowadzić jak najszybciej, teren stanowi 
zagrożenie dla użytkowników. 

Na terenie miasta wdrożony jest system działania w przypadku 
ujawnienia artefaktów militarnych. 

4. Czy będzie oświetlenie? Czy nie lepiej zostawić teren półdziki? Oświetlenie będzie zainstalowane tylko przy wejściu do lasu na 
wysokości ul. Bluszczowej. 

5. Czy teren po przeprowadzonej rewitalizacji będzie miał 
charakter polany? 

Teren tzw. „Kaczych Dołów” to przede wszystkim teren leśny. 
Zgodnie z zaleceniami Programu Zarządzania Krajobrazem dla 
miasta Torunia teren będzie miał charakter parku leśnego i 
jednocześnie pozostanie częścią systemu fortecznego Torunia. 

6. Czy będą wycinane niskie krzaki? Niskie krzaki będą wycinane tylko w przypadku eliminacji gatunków 
inwazyjnych. 

7. Czy koncepcja uwzględnia utwardzenie asfaltem? W parku leśnym nie przewiduje się utwardzenia dróg i ścieżek 
asfaltem, a jak zapisano i przedstawiono w dokumentacji - 
zbudowanie głównej drogi o nawierzchni grysowo-tłuczniowej na 
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podbudowie z kruszywa, a ścieżek – jako gruntowych na 
podbudowie, bądź z mieszanki gliniasto-piaszczystej. Ewentualnie 
drogi i ścieżki można pozostawić  jako gruntowe, wytyczając tylko 
klarownie ich przebieg i określone szerokości. 

8. Propozycja wybudowania na terenie tzw. Kaczych Dołów 
pumptrucku 

W pewnym sensie w nawiązaniu do pumptracku zaprojektowano 
ścieżkę rowerową na terenie w pn-wsch. części parku, jako 
naturalną - po powierzchni terenu, z wykorzystaniem istniejącego 
urzeźbienia. Generalnie przyjęto zasadę, by jedynie wykorzystywać 
naturalne walory terenu do wprowadzenia określonych funkcji, tak 
by ewentualne zmiany, wprowadzenie bądź odstąpienie od 
zakładanego użytkowania nie było destrukcyjne dla terenu. Park 
powinien bowiem zachować charakter leśny z niewymuszonym, czy 
narzuconym sposobem użytkowania. Jeśli więc ścieżka rowerowa 
będzie intensywnie użytkowana i stanie się faktyczną atrakcją 
terenu, można rozbudować system. Na początkowym etapie 
rewitalizacji wydobyte zostanie pofalowane urzeźbienie terenu w 
tej części parku, z pozostawieniem malowniczych egzemplarzy 
drzew robinii akacjowej o zdrowych, ładnie ukształtowanych 
koronach.  Każda większa ingerencja w przestrzeń parku leśnego 
wymaga nadzoru autorskiego, by przeprowadzone prace nie 
zniszczyły charakteru terenu, a zmierzały raczej do wprowadzenia 
ładu przestrzennego i uczytelnienia jego walorów przestrzenno-
przyrodniczych. 

9. Istnieje obawa, że po rewitalizacji obszaru będą jeździć na 
terenie kłady, motocykle crossowe 

Koncepcja zagospodarowania parku „Kacze Doły” poprzez jasne 
określenie funkcji terenów w parku i ustalenie Regulaminu jego  
użytkowania ma za zadanie właśnie ukrócić te praktyki, tzn. 
rozjeżdżanie parku przez kłady, co dzieje się teraz, gdy obszar jest 
nieuporządkowany, zarośnięty, bez jakiegokolwiek nadzoru. 
Zastosowane zostaną m.in. blokady na ścieżkach. 

10. Propozycja, aby tylko uporządkować teren, pozostawić jego 
dziewiczy charakter 

Koncepcja zakłada takie właśnie działanie. Zakres planowanych 
prac wciąż pozostawia obszar w formie parku typu leśnego. 
Poszczególne elementy zagospodarowania typu schody, kładki, 
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plac zabaw, plaża nad stawem, czy miejsce na palenisko ogniska 
mają tylko uczynić obszar bardziej dostępnym dla użytkowników i 
bezpiecznym, bo obecnie funkcjonujące ścieżki,  przejścia nad 
ciekami wodnymi grożą wypadkiem. 

11. Propozycja ustawienia parku linowego w miejscu 
proponowanego placu zabaw 

Nie planuje się tego typu instalacji. Nie ma możliwości ustawienia 
parku linowego w miejscu proponowanego placu zabaw dla dzieci, 
z linami zawieszonymi na pniach drzew, ponieważ  nie ma tutaj 
dużych drzew o mocnych pniach. 

12. Prace remontowe wystraszą zwierzynę bytującą  na terenie tzw. 
Kaczych dołów 

Zakres prac remontowych nie jest większy niż w innych parkach czy 
na terenach leśnych. Prace będą rozłożone w czasie i prowadzone 
w optymalnych terminach, również ze względu na ochronę fauny 
parkowej. Roboty terenowe mają charakter przejściowy. Po ich 
zakończeniu czynniki generujące stres u zwierząt zanikną. 

13. Koncepcja powinna uwzględnić ścieżki ewakuacyjne (dojazd 
karetek). 

Istniejący układ ścieżek i dróg leśnych zostanie zachowany, nowe 
nie będą wytyczane. Układ drogowy, zaprojektowany na bazie 
istniejących dróg i ścieżek, jest na tyle bogaty, że można określić 
piktogramami która z dróg mogłaby funkcjonować, jako droga 
ewakuacyjna dla karetek. Park „Kacze Doły” został tak 
zaplanowany, by oprócz funkcji rekreacyjnych był bezpiecznym 
miejscem dla jego użytkowników - jest więc i będzie po 
zakończeniu prac możliwy wjazd na ten teren. 

14. Teren powinien pozostać dzikim, nie należy ingerować w tę 
przestrzeń. 

Zaproponowana koncepcja jest oszczędną w zakresie i formie 
próbą uporządkowania terenu. Teren parku jest wtórnie „dzikim” 
obszarem i nawet po przeprowadzeniu rewaloryzacji i 
zagospodarowania w oparciu o zaprezentowaną koncepcję, wciąż 
takim półdzikim pozostanie. Zaproponowane zagospodarowanie 
parku, elementy wyposażenia tylko uczytelniają dotychczasowe 
użytkowanie i mają podnieść jego atrakcyjność. Elementy 
wyposażenia są na tyle od siebie oddalone, że są raczej celem 
kolejnych odcinków spacerowania, takich kolejnych miejsc, do 
których chce się podążać, które chce się zobaczyć. Jedną z 
głównych zasad kształtowania przestrzeni, tutaj parkowo-leśnej 
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jest zasada kontrastu – kontrastu form, kształtu, barwy. Przy 
wyborze elementów wyposażenia kierowano się zasadą, by były 
one w charakterze miejsca, jako nieco dzikiego, leśnego obszaru 
maski leśnej pierścienia fortyfikacji Twierdzy Toruń. Na etapie 
projektów wykonawczych rewitalizacji „Kaczych Dołów” można 
jeszcze odstąpić od niektórych elementów zagospodarowania, np.  
zrezygnować z części oświetlenia (patrz pkt. 4., czy innych 
elementów wyposażenia typu altana, zadaszenie, niektóre kładki, 
czy mostki, na rzecz głazów czy pni i karp, wykorzystanych np. do 
zaaranżowania przejść przez rowy, dla potrzeb siedzisk itp. 

15. Należy spiętrzyć wodę, aby powiększyć lustro wody. Koncepcja przewiduje takie działanie. Planuje się niewielkie 
spiętrzenie wody w dużym stawie, jak i w projektowanym oczku 
wodnym, w takim zakresie, by jednak nie miało to negatywnego 
wpływu na stare okazy drzewostanu oraz istniejące stosunki 
wodne okolicy. 

16. Propozycja, aby wykorzystać torf przy okazji oczyszczania 
zbiornika wodnego 

Nie planuje się eksploatacji pokładów torfu. Osady zgromadzone w 
zbiorniku przed podjęciem decyzji o sposobie ich dalszego 
zagospodarowania zostaną poddane wymaganym badaniom 
składu. 

17. Teren powinien zachować istniejące ścieżki. Jednym z głównych założeń koncepcji jest  zachowanie istniejących 
ścieżek. Uczytelnia się istniejący układ drogowy, ale istniejące 
ścieżki zostały wkomponowane w projektowany układ drogowy, w 
którym dokonuje się tylko niewielkich korekt przebiegu ścieżek, by 
drogi i ścieżki parkowe w sposób klarowny organizowały przestrzeń 
„Kaczych Dołów”. Każdy z elementów parku: rzeźba terenu, system 
wodny, układ drogowy, drzewostan, wyposażenie został 
rozpracowany stosownie do istoty rzeczy i jednocześnie łącznie, z 
uwagi na potrzebę zachowania wrażenia naturalności miejsca, tak 
jakby stworzyła je natura. 
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I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. Po 1, po spojrzeniu na mapę mam jedno wrażenie - za gęsto! Po 
wycince strefy wzlotów w okolicy lotniska lata temu na całym tym 
terenie odrósł las. Ilość projektowanych ścieżek i atrakcji w mojej 
ocenie będzie powodować straszne prześwity - a po dokonaniu 
niwelacji pod ścieżki będziemy mieli do czynienia bardziej z lekko 
zadrzewionym parkiem. Do tego ciężki sprzęt budowlany nam teren 
totalnie rozjedzie. 
Po 2. Parking i ulica 4. Pułku. W obecnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego (podobnie jak w poprzednich) mieszkańcy domagają 
się uspokojenia ruchu w tym ciągu oraz stworzenia ciągu pieszo-
rowerowego. Miejsca parkingowe mamy już w 2 miejscach przy 
budynku lotniska, ledwie 50-100 metrów od projektowanego nowego 
parkingu. Do tego w okolicy jest przystanek komunikacji miejskiej. 
Weźmy lekcję z tego, co się dzieje na Barbarce w weekendy i 
uniknijmy rozjechania terenu. Promujmy dojazd rowerem i z 
możliwością wjazdu do parku, stwórzmy tereny piknikowe ale nie 
wycinajmy zieleni pod kolejne miejsca parkingowe. 
Po 3. Plac. Klasyczny plac jest po 2 stronie Szosy Okrężnej, tuż przy 
przystanku autobusowym. Został stworzony w ramach budżetu 
obywatelskiego i w ramach budżetu planujemy go rozbudować. Nie 
dublujmy go. Stwórzmy miłe miejsca odpoczynku, ale niekoniecznie 
kolejny sztampowy plac. Dzieciaki niech się pobawią po drodze na 

Koncepcja przewiduje  wyeksponowanie naturalnych walorów 
krajobrazowych „Kaczych Dołów”, z zachowaniem 
naturalnego leśnego charakteru terenu, a ingerencja w 
środowisko jest minimalna. Nowoczesne projektowanie 
terenów zieleni wymaga wprowadzania niezbędnych funkcji, z 
zachowaniem wskazanej wyżej idei minimalnej ingerencji w 
przyrodę. 
 
Istnieje możliwość odstąpienia od realizacji placu zabaw. 
 
Propozycje zostaną poddane dodatkowej analizie na etapie 
projektowym. 
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pusty autobus linii 32 (a nie do samochodu!).  

2. Uważam że remont kaczych dołów to świetny pomysł. Przydało by się 
odnowić tor dla rowerów na kaczych dołach i zrobić go bardziej 
bezpiecznym. Dodatkowo jeśli było by to możliwe chciałbym aby 
został też postawiony skatepark , bo takiego zdecydowanie brakuje w 
okolicy... 

Tor dla rowerów o naturalnym, pofalowanym przebiegu jest 
elementem koncepcji, jednak innych obiektów np. typu 
skatepark nie przewidujemy ze względu na zbyt dużą 
ingerencję w teren, jakiej wymaga ich realizacja. 
 

3. Bardzo mi się ten pomysł podoba.  Jednakże  na terenie lotniska od 
zeszłego roku wylewa się ścieki z cukrowni w Chełmży. Wylano już 
SETKI  TYSIĘCY LITRÓW śmierdzącej substancji która wypala trawę 
niczym Randap. Jak to się ma do rewitalizacji stawu, ścieżek 
rowerowych itd. Smród jest niesamowity. Nie wiem czy kanalizacja 
lotniska ma połączenie z miejską kanalizacją  ale ten syf na pewno 
przedostaje się do gruntu i do wód podskórnych  a także zapewne do 
owego stawu. W zeszłym roku śmierdziało nawet na ul Okrężnej. koło 
działek. Proceder trwa w najlepsze. Prawie codziennie kilka wielkich 
cystern przywozi wstrętną maź i wylewa ją na terenie lotniska. Łatwo 
to zobaczyć, ale nikt nie chce tego  widzieć ani sanepid ani ochrona 
środowiska bo cukrownia podobno ma  pozwolenie ministerstwa na 
wylewanie gdzie bądź. Wszyscy się boją i zasłaniają przepisami. 
Dyrekcja lotniska zapewne ma z tego tytułu wpływy finansowe.. I 
wszyscy są zadowoleni -   oprócz środowiska naturalnego. 
Dzwoniłem do WIOŚ i dowiedziałem się że wszystko jest zgodnie z 
przepisami. a że śmierdzi i wypala trawę i przedostaje się do gruntu to 
nic nie szkodzi. Tak ma być. 

Sprawa jest bardzo ważna dla tego terenu. Problem 
stosowania na terenie lotniska substancji o nazwie „Chepot 
Plus” jest przedmiotem postępowania Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, które nie zostało jeszcze 
zakończone. 

4. Jestem mieszkańcem "Brzezin" i częstym gościem na Kaczych Dołach 
więc zrozumiałe jest, że jestem żywotnie zainteresowany 
planowanymi zmianami w tym ciekawym miejscu. Bardzo żałuję, że 
nie mogliśmy ja lub ktoś z mojej rodziny uczestniczyć w spotkaniu. 
Planowałem zaproponować Państwu, przy okazji wizji lokalnej, 
wycieczkę na zachód od uroczej dolinki. Na zachód, gdyż wydaje się, 
że jest, będzie to naturalny kierunek przedłużania spacerów po 

Wkroczenie z pracami na teren „Kaczych Dołów” pozwoli na 
przybliżenie i naświetlenie problemu degradacji sąsiednich 
terenów, a w dalszej kolejności jego racjonalne rozwiązanie. 
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opisywanym w planach terenie. 
Osoby przechadzające się wśród bujnej roślinności i podziwiające 
rozwijające się krajobrazy leśne zapewne zechcą "wpuścić w oczy 
trochę przestrzeni i światła" i skierują się w stronę pobliskich wydm 
usytuowanych tuż obok, przy północnym skraju lotniska. 
Jakże wielki będzie ich zawód! Ci którzy bywali tam już kiedyś 
zakrzykną: co tu się dzieje?! 
A dzieje się źle. Teren ten jest degradowany przyrodniczo i 
krajobrazowo i stan ten od długiego już czasu pogłębia się. Od dawna 
warczą tam piły,i być może, jest jakiś ukryty plan w wycince robinii 
akacjowej, nie znam się, ale jaki jest sens w wycinaniu pięknie 
wyglądającego, oszałamiająco pachnącego drzewa skoro za chwilę z 
jego pnia wyrasta olbrzymi, kolczasty, groźny dla ludzi i zwierząt 
krzew? Szumny las "akacjowy" zamienia się na okropne kolczaste 
zarośla? Dlaczego wycina się stare, pięknie rosochate sosny i świerki? 
Idźmy dalej. Jeśli jakoś uda się spacerowiczowi uniknąć podarcia 
odzieży i przedostanie się na wydmy jego oczom ukaże się... 
chciało by się napisać "rozległa przestrzeń murawy lotniska". Niestety, 
między lotniskiem a wydmami i dalej lasem usypano hałdy odpadów 
ziemnych i gruzu, między innymi z pobliskiej budowy szpitala. 
(Załączam zdjęcia w załączniku.) Polną drogą prowadzącą  skrajem 
lasu i lotniska też nie pójdzie bo ta też została zasypana błotnistą 
mazią gdy mokro lub kopnym pyłem gdy sucho. 
Nic zresztą miłego i bezpiecznego, taki spacer wśród odpadów, gruzu, 
prętów zbrojeniowych i chwastów, które z tych nasypów 
rozprzestrzeniają się po okolicy wypierając rodzime rośliny. 
Bolą oczy. Teren został zdegradowany, stracony krajobrazowo, 
ekologicznie. Giną wydmowe rośliny. Odeszły stamtąd, potrzebujące 
przestrzeni, zające i króliki... Szkoda.  
Podejrzewam, że  na przyjmowaniu odpadów Lotnisko robi niezłe 
interesy. Wcześniej było tak: kopali duży dół. Cenny piasek znikał, dół 
zasypywało się odpadami. (W okolicy można też znaleźć asfalt po 
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niedawnym pokrywaniu nim pasa). Teraz już Lotnisko idzie na całość. 
Odpady ziemne i gruz otaczają już cały obszar aeroklubu, wdzierając 
się do lasu. A może chodzi tu o to by faktycznie nikt się tam nie 
szwendał? Jeszcze wpadnie pod samolot? Nie wolno chodzić po płycie 
lotniska! Ale kto chodzi? OK czasem się widywało jakichś zagubionych 
ale gdzie w takim razie tablice ostrzegawcze? Pokażcie mi choć jedną!  
W tę stronę nie pójdziemy. To może w stronę fortu VII? Tylko nie 
chodźcie tam o zmroku bo jeszcze przestraszycie się widma w formie 
betonowego "pomnika" albo złamiecie nogę próbując zejść po 
uszkodzonych schodach do fosy, pod ścianę pamięci. Na dodatek 
ustrzelą was plastikową kulką jacyś bawiący się w wojnę. 
Wyjdzie na to, że spacer możemy rozszerzyć jedynie o kawiarenkę 
lotniskową. I dobrze bo dalej wszędzie nasypy, płoty, na fort VIII 
niebezpiecznie a kawiarenka to w sumie miłe miejsce i będziemy 
mogli zalać się piwem z rozpaczy... 
Ale przecież nie to jest tematem tego maila. Proszę wybaczyć staremu 
frustratowi. 
Pomysł rewitalizacji generalnie podoba nam się. Faktycznie teren to 
zapomniany i zaniedbany. Jednakże szkoda, że nie pomyślano by 
przyjrzeć się troszkę dalszej okolicy Kaczych Dołów. 
Chciałbym także zwrócić uwagę na jeszcze parę spraw. Wspominacie 
Państwo, że:  
"Obszar leśny „Kacze doły” jest po pierwsze w pełni ukształtowanym 
kompleksem przyrodniczym, z bogatym gatunkowo drzewostanem, 
miejscem bytowania, co najbardziej zauważalne: ptaków, saren i 
innych drobnych zwierząt. "  
Czy zatem należy tak głęboko ingerować w "w pełni ukształtowany 
kompleks przyrodniczy"? 
Niepokoję się, że: "drogi, jako ciągi piesze, do spacerów konnych i 
ewent. rekreacyjnej jazdy rowerowej, ewent. z drewnianymi 

balustradami, • drogi i ścieżki o funkcji szlaków spacerowych, również 
ewent. z balustradami  
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z żerdzi drewnianych" , "schody terenowe, murowane i drewniane, z 
balustradami metalowymi i z żerdzi drewnianych," jak również 
pogłębianie rowów, umacnianie ich brzegów siatkami, faszynami itp. 
będzie sporym zagrożeniem dla zwierząt próbujących dostać się do 
wodopoju. 
Reasumując pomysł ścieżek, wybagrowania stawu itp. jest świetny ale 
żadnych barier, balustrad i żerdzi! 
Widzieliście Państwo kiedyś uciekającą panicznie sarnę, łanię czy 
zająca?  
Są też w planie akcenty piękne jako idea ale raczej utopijna. Piszecie 
że: "Obszar leśny „Kacze doły” (...) pozwala na stworzenie na jego 
terenie (...) miejsc do kontemplacji, wytchnienia, wyciszenia i 
doznawania przyjemności z samego pobytu pośród drzew, nad wodą, 
pośród tętniącej życiem przyrody, mając przed sobą widoki, 
dostarczające pozytywnych wrażeń estetycznych." 
To dobre jest! 
Zastanawiam się, czy faktycznie osoby przygotowujące ten plan 
przebywały na tym terenie. (Zwłaszcza w weekendy)  Nie da się nie 
usłyszeć jęków palonych opon i katowanych silników pojazdów, 
mordowanych na pobliskim torze wyścigowym i warkotu samolotów 
sportowych, zwłaszcza akrobacyjnych, których użytkownicy za nic 
mają jakiekolwiek normy hałasu.  
Jeśli chce się odpocząć w ciszy to trzeba się od tego miejsca raczej 
oddalić i to daleko. 
Mimo wszystko - gratuluję pomysłu, jestem za, cieszę się, że będzie 
tak miło w okolicy. 
Pamiętajmy jednak że faktycznym gospodarzem tego miejsca są 
zwierzęta. Nie utrudniajmy im dostępu do wodopoju ale też nie 
zachęcajmy ich do przebywania w okolicy stawiając paśniki. 
Wystarczająco dużo kręci się ich wieczorami po ulicy Okrężnej 
stwarzając zagrożenie dla siebie i kierowców. 
No i przyjrzyjmy się trochę dalszej okolicy, bo ta nieodwracalna 
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degradacja wydm i to wysypisko, które urządzono na lotnisku to moim 
zadaniem sprawa dla prokuratora. Miasto powinno zareagować. 

5. Na tych konsultacjach słyszało się często: Kiedy to będzie 
zrealizowane? Pomysł jest fajny.  
Staw zasilony będzie w dodatkową wodę. tylko robić! 
Na konsultacjach jakiś Pan ujawnił, że na tym terenie zapewne są 
niewybuchy!  
Jeżeli to prawda, to rewitalizację Kaczych Dołów trzeba koniecznie 
przyspieszyć, bo obecnie jest podobno OGROMNE 
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU NIEWYBUCHU! 
Jeszcze jeden drobiazg, koniecznym będzie udrożnienie obecnego 
dopływu do Kaczych Dołów. Ten kanał jest wyżej na końcu przy 
Kaczych Dołach niż na początku, a woda jakoś pod górkę nie chce 
płynąć. 
Pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze zdążę się wykąpać w naszych 
Kaczych Dołach. 

Jednym z głównych celów koncepcji rewitalizacji parku 
leśnego „Kacze Doły” jest uregulowanie jego systemu 
wodnego, poprzez wybagrowanie stawu, udrożnienie rowów i 
zasilenie istniejącego stawu wodami z kanalizacji deszczowej z 
ul. Szosa Okrężna. Planuje się przy tym budowę nowego oczka 
wodnego, kaskad i innych obiektów i urządzeń wodnych, co 
istotnie podniesie walory krajobrazowe parku.  
Prace te mają praktycznie tylko uregulować istniejący system 
wodny i zapewnić lepsze warunki dla rozwoju i wzrostu 
drzewostanu parkowego, a także zapewnić  możliwość 
bezpiecznego przemieszczania się użytkowników obszaru 
leśnego. 
 
Nie przewiduje się natomiast urządzenia kąpieliska na tym 
terenie. 
 
Na terenie miasta wdrożony jest system działania w 
przypadku ujawnienia niewybuchów. 

6. Nawiązując do pierwszego spotkania konsultacyjnego w sprawie 
projektu rewitalizacji Kaczych Dołów ( 23.05.2018) przedstawiam moją 
opinię : 
- wobec uzyskanych informacji na temat olbrzymiej ilości 
niewybuchów jakie są obecne na tym terenie uważam, że najpilniejszą 
sprawą jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i jak 
najszybsze oczyszczenie całego obszaru z tego typu zagrożeń. 
- oczyszczenie terenu z zalegających śmieci; 
Powyższe czynności znacznie uatrakcyjnią w/w teren. 
Uważam również, że Kacze Doły powinny pozostać terenem leśnym w 
pełnym tego słowa znaczeniu tzn. bez wycinki drzew i krzaków ( w 
tych ostatnich mają swoje gniazda liczne ptaki). Za niedopuszczalne 

Planowane prace, związane z rewitalizacją parku leśnego 
„Kacze Doły” mają tylko sprawić, że teren będzie bardziej 
dostępny dla jego użytkowników i że będzie bardziej 
bezpieczny oraz atrakcyjny widokowo i przyrodniczo. 
Zakres prac porządkowych w drzewostanie, taki a nie inny 
ustalony został w oparciu o dokumenty, będące w posiadaniu 
Urzędu Miasta Torunia, zalecenia i wytyczne w nich zawarte i 
w oparciu o wszechstronną wiedzę przyrodniczą 
projektantów, w tym na temat naturalnych zbiorowisk 
roślinnych, siedlisk, wiedzę dendrologiczną, odnośnie fauny 
parkowej, systemów wodnych, na temat genezy i historii 
miejsca itp., wypracowaną na przestrzeni przeszło 30 lat 
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uważam tzw. "wycinki pielęgnacyjne i okazów inwazyjnych" lub 
samosiejek, które spowodują znaczne ubytki w faunie i florze leśnej. 
Nowe "nasadzenia" krzewów i drzew i ich rozrost to długotrwały 
proces i moim zdaniem bez sensu w istniejących tam warunkach. 
Uważam, że równie bezcelowe jest 
- poszerzanie istniejących ścieżek - zniknie tak cenny charakter leśny 
tego miejsca a powstaną drogi dla kładów i motocykli sportowych; 
- budowanie placów zabaw dla dzieci z widokiem startujących 
samolotów - można to zrobić w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza 
gastronomicznego lotniska; 
- tworzenie zadaszonych miejsc piknikowych dla dorosłych - trudno w 
nich utrzymać czystość i będzie to baza dla osób uwielbiających piwo i 
inne napoje alkoholowe w nadmiernych ilościach; stanowi to również 
bardzo duże zagrożenie dla zwierzyny leśnej ( zarówno hałas jak i 
dostęp do resztek jedzenia pozostawionych w śmietnikach - 
popsutych i w opakowaniach plastikowych). 
Podsumowując, uważam, że należy powstrzymać się z wszelkiego 
rodzaju projektami rewitalizacji Kaczych Dołów, a skupić się na 
uprzątnięciu tego terenu i to zarówno z niewybuchów jak i ze śmieci. 

 

aktywności zawodowej, z nieustannym pogłębianiem i 
poszerzaniem wiedzy. 
W kwestii dróg i ścieżek parkowych chodzi przede wszystkim o 
wytyczenie ich przebiegu – po istniejących śladach oraz 
wyznaczenie ich równej szerokości. Przebieg dróg i ścieżek w 
zasadzie pokrywa się ze stanem istniejącym, a planowany 
zakres prac ma je uczynić jedynie wygodniejszymi i 
bezpieczniejszymi dla użytkowników parku. Ścieżki i drogi 
parkowe będą tak zbudowane, by zachować naturalny 
charakter miejsca. Dla zilustrowania wyglądu planowanych 
ścieżek w koncepcji rewitalizacji parku zamieszczono 
fotografie z przykładowymi nawierzchniami – do 
wykorzystania na obszarze „Kaczych Dołów”.  
 
Odnośnie elementów malej architektury, zadaszeń itp. - 
można z nich zrezygnować na rzecz skupisk pni, bali, kłód, 
karp, wykorzystywanych jako siedziska, choćby w celu 
przetestowania, jak takie miejsca będą funkcjonować. Te 
elementy zagospodarowania, tzn. elementy małej architektury 
są najmniej trwałe i najszybciej ulegają destrukcji i niszczeniu, 
dlatego można zastosować mniej kosztowne wersje 
zagospodarowania rekreacyjnego.  
 
Prace porządkowe w drzewostanie zaplanowano w taki 
sposób, by pozyskane drewno składować na terenie parku a 
następnie wykorzystać je do budowy właśnie elementów 
malej architektury. 
 
Uporządkowanie parku, w tym jego oczyszczenie z 
niewybuchów, jest działaniem niezbędnym. Na terenie miasta 
wdrożony jest system działania w przypadku ujawnienia 
niewybuchów.  
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7.  Od prawie 30 lat mieszkam na Bielanach i nie podoba mi się pomysł 
zagospodarowania terenu Kaczych dołów. Jest to bardzo naturalny 
teren bytowania wielu zwierząt, które w sposób naturalny 
przemieszczają się lasem od Nadleśnictwa Olek, poprzez Barbarkę i 
dalej w stronę Bydgoszczy. Nie są to sytuację sporadyczne, na co dzień 
można spotkać tu sarny czy dziki co mogłam zaobserwować regularnie 
biegając po wskazanym obszarze, Przedstawiony plan 
zagospodarowania przestrzennego odstraszy te zwierzęta.  
Teren kaczych dołów nie jest obecnie zbyt chętnie odwiedzany przez 
mieszkańców. I  nie widuje się tam mieszkańców okolicznych osiedli - 
Działki św. Józefa i Os. Brzezina. Naturalne ukształtowanie sprawiło że 
teren ten był wykorzystywany do jazdy na bemixach prawie 20 lat 
temu. Obecnie jednak w okolicy można zaobserwować tendencje 
starzenia się społeczeństwa. I teren ten nie jest już wykorzystywany 
przez młodzież. Młodzież korzysta z dedykowanej jej infrastruktury w 
tym: plac zabaw na Osiedlu Brzezina, boisko i infrastruktura przy 
Przedszkolu Calineczka, które są wystarczające. Na uwagę zasługuje 
także fakt że całość kaczych dołów należy do kompleksu fortecznego, 
który z kolei jest chętnie wykorzystywany przez grupy 
rekonstrukcyjno-historyczne. Wybudowanie zaplanowanej 
infrastruktury (placu zabaw, teren wypoczynku biernego, chodników, 
schodów, latarni, itp) uniemożliwi działanie wskazanych grup.  
Zaplanowana koncepcja nie wypełnia potrzeb mieszkańców 
najbliższych osiedli, co najwyżej może być traktowana jako nowy 
produkt na który trzeba będzie znaleźć popyt. Należałoby się także  
zastanowić nad zasadnością i ekonomiczną stroną tworzenia miejsca 
konkurencyjnego dla Barbarki w takiej bliskości. 

Podczas wykonywania inwentaryzacji stanu istniejącego parku 
leśnego „Kacze Doły” projektant zaobserwował, że park 
odwiedzają zarówno rodzice z małymi dziećmi z pobliskiego 
Osiedla Brzezina, jak i rowerzyści z innych dzielnic Torunia, 
spacerowicze z kijkami, ale także niestety miłośnicy jazdy 
kładami itp. Zwierzęta bytujące na terenie parku o brzasku i o 
zmierzchu podążają do wodopoju, jakim jest dla nich staw.   
Z uwagi na degradację, tak systemu wodnego, jak i drogowego 
oraz duże zaniedbania w drzewostanie (liczne połamane, 
wywrócone drzewa i duże powierzchnie porośnięte krzewami 
bzu czarnego), a także niemal kompletne zniszczenie 
mostków, kładek i innych elementów malej architektury park 
stał się niedostępny dla  wielu użytkowników a nawet 
niebezpieczny z uwagi na bytowanie dzikiej zwierzyny i 
bezdomnych, koczujących w obiektach fortecznych.  
Park stanowi fragment zadrzewień pierścienia fortecznego 
Twierdzy Toruń i ten walor, ten charakter powinien być  
uczytelniony i wydobyty, z zachowaniem jego naturalnego 
wizerunku, jako parku typu leśnego.  
W koncepcji zaproponowano szereg elementów małej 
architektury, wszystkie w charakterze miejsca – ławki, 
siedziska, plac zabaw, altany, zadaszenia, latarnie, schody itd., 
które uczynią park i bardziej dostępnym, i bardziej 
bezpiecznym. Do ich budowy można wykorzystać drewno, 
pozyskane podczas wykonywania prac porządkowych w 
drzewostanie. 
Samą rewaloryzację i rewitalizację można ograniczyć do 
uporządkowania systemu wodnego, uczytelnienia układu 
drogowego i prac porządkowych w drzewostanie oraz 
wprowadzenia niektórych zastawek, mostków, kładek i 
schodów w miejscach głównych szlaków komunikacyjnych.  
Park znajduje się blisko osiedla mieszkaniowego, nieopodal 
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lotniska.  A przede wszystkim stanowi część pierścienia 
umocnień fortecznych Twierdzy Toruń. Koncepcja zakłada 
nadanie obszarowi parku leśnego „Kacze Doły”  
indywidualnego charakteru, w sposób wyważony, w skali 
miejsca.  
Park jest częścią maski leśnej systemu fortecznego, innymi 
słowy jest elementem większego systemu, który jako całość 
powinien być przystosowany do rekreacji, poprzez połączenie 
poszczególnych fortów np. tak popularnymi obecnie ścieżkami 
rowerowymi, czy mającymi przed sobą przyszłość trasami do 
spacerów konnych. Barbarka jest także elementem tego 
systemu, również dlatego, że znajduje się na trasie ważnego 
szlaku turystycznego. Dzięki temu oferta rekreacyjna dla 
miasta Torunia staje się bogata i różnorodna, rozproszona na 
różne tereny i obiekty, łatwiej dostępna dla mieszkańców 
różnych rejonów miasta.  
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu tzw. 
Kaczych Dołów umożliwiły torunianom przedstawienie własnych 
opinii i sugestii dotyczących przygotowanej koncepcji.  
Zarówno ze spotkań z mieszkańcami, jak i uwag wysłanych drogą 
elektroniczną wynika, że mieszkańcom najbardziej zależy na 
zachowaniu naturalnego charakteru tej przestrzeni. 
Najistotniejszym walorem konsultowanego miejsca jest jego 
„dzikość”, którą należy zachować i pielęgnować. Teren przyciąga 
wielu mieszkańców, którzy chcą tutaj, w otoczeniu przyrody, 
spędzać swój wolny czas. Fakt, że przez wiele lat obszar ten 
zachował swój pierwotny charakter jest jego największą zaletą. 
Warto podkreślić, że  w konsultacjach wzięły udział różne grupy 
użytkowników, którzy mieli niejednokrotnie sprzeczne oczekiwania i 
potrzeby – pojawiały się uwagi mówiące o tym, że nie należy 
ingerować w jakikolwiek sposób w konsultowaną przestrzeń, ale 
również głosy wskazujące na konieczność ucywilizowania tego 
obszaru.  
Potrzeby wskazywane przez mieszkańców dotyczyły poprawy 
komfortu funkcjonowania w konsultowanej przestrzeni, jednakże 
nikt nie artykułował konieczności „rewolucyjnej” modernizacji tego 
miejsca. Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział 
w konsultacjach, zależy przede wszystkim na zachowaniu cennej 
przyrodniczo przestrzeni w centrum miasta, jak najmniejszej 
ingerencji w jeden z najatrakcyjniejszych, zielonych terenów 
w Toruniu.  
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 16 maja 2018 r.  
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cały tekst: 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji tzw. "Kaczych Dołów". 

Planowana jest rewitalizacja obszaru tzw. „Kaczych Dołów”. Teren, o pow. ok. 6,5 ha, położony jest 
po północnej stronie ul. 4. Pułku Lotniczego, prowadzącej do sąsiadującego z tym obszarem lotniska 
sportowego Aeroklubu Pomorskiego. Nieopodal lotniska znajduje się stadnina koni z otwartą polaną, 
stanowiącym miejsce do uprawiania hippiki. Od wschodu obszar przylega do ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż ul. Szosa Okrężna. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się Osiedle Brzezina. Droga 
gruntowa wzdłuż zachodniej granicy obszaru leśnego stanowi szlak turystyczny czarny, prowadzący 
do Miejsc Pamięci ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej. 

 Teren będący przedmiotem konsultacji przylega do obszarów leśnych, tzw. masek leśnych Fortu VII i 
Fortu VIII, stanowiąc wraz z nimi i pozostałymi założeniami fortecznymi systemu fortyfikacji Torunia 
element zewnętrznego pierścienia zadrzewień leśnych wokół miasta. Celem zaproponowanej 
koncepcji zagospodarowania tego terenu jest jego wzbogacenie poprzez rekultywację zbiornika 
wodnego i układu jego zasilania w wodę, uporządkowanie i uzupełnienie szaty roślinnej, 
modernizację szlaków komunikacyjnych oraz wprowadzenie elementów małej architektury. 

 Zakłada się m.in. utrwalenie istniejącego układu komunikacyjnego, poprzez dołożenie nowych 
przebiegów w miejscach atrakcyjnych przestrzennie i krajobrazowo. Dodatkowo wyznaczono siatkę 
ścieżek  do crossingu rowerowego, w miejscu z naturalnie pofalowaną powierzchnią. W ramach 
rewitalizacji obszaru zakłada się również podjęcie działań w celu oczyszczenia i pogłębienia stawu, 
odbudowy grobli od strony zachodniej z montażem jednej zastawki i skierowanie wody z dwóch 
rowów odwadniających do rewitalizowanego stawu. 

 Przewiduje się także budowę placu zabaw dla dzieci, placów rekreacyjnych dla dorosłych, placów do 
wypoczynku  z altanami, ławkami parkowymi, ławami. Koncepcja zakłada również budowę parkingu 
dla kilku samochodów, wzdłuż ul. 4. Pułku Lotniczego. 

 Na terenie planuje się umieścić szereg tablic informacyjnych, m.in. o tropach zwierząt bytujących na 
tym obszarze, np. saren zdążających każdego dnia do wodopoju (tj. stawu w północno-zachodnim 
rejonie). Będą umieszczone także tablice informacyjne dotyczące gatunków drzew, ryb i zwierząt 
wodnych oraz drogowskazy na skrzyżowaniach dróg i ścieżek - wskazujące, że jest to np. szlak do 
jazdy konnej, do przejażdżek rowerowych czy spacerów z kijkami. Znaki będą także informować o 
odległościach do określonych obiektów  w obrębie tzw. „Kaczych Dołów”. Na drzewach przewiduje 
się zawieszenie karmników dla ptaków, a w pobliżu szlaku wędrówek zwierząt zamontowanie  
paśników z sianem i karmą, przede wszystkim dla saren  (w oddaleniu od tras spacerowych).            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przyjdź na spotkanie  

Zapraszamy na spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami  planowanej 
rewitalizacji tzw. Kaczych Dołów. 

23 maja 2018 r.,  godz. 17.00, 
Restauracja Lotnicza i Bistro EPTO, ul. 4. Pułku Lotniczego 17 

W planie spotkania przewidziane jest omówienie koncepcji oraz spacer badawczy po terenie.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Napisz do nas 
Czekamy również na opinie, które można przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl  w 
terminie do 11 czerwca 2018 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Do pobrania: 
- koncepcja rewitalizacji tzw. „Kaczych Dołów” 
- plan zagospodarowania tzw. "Kaczych Dołów" 
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, 
tel. 56 611 86 73, e-mail: konsultacje@um.torun.pl 
 

Data publikacji: 2018-05-16 
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https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/ks_kacze_doly_2018_mapa.pdf
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Strona internetowa dziendobrytorun.pl, 20 maja 2018 r.  
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Nowości, 23 maja 2018 r.  
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Facebook, profil Toruń-Park Zachodni, 5 czerwca 2018 r.  

 


