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Termin 

 

 
 8 - 28 czerwca 2018 r.  
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
ok. 20 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, dodatkowo 
1 osoba zgłosiła uwagi drogą elektroniczną 
 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia  
we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów 
 
 

W 2017 r. miasto zorganizowało konsultacje społeczne,  aby 
porozmawiać z mieszkańcami o realizacji jednego z projektów 
wybranego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Torunia na rok 
2018. Projekt przewidywał m.in. wykonanie wybiegu dla psów 
na terenie skweru przy ul. Chmielnej. Ze względu na 
kontrowersje, jakie budził ten temat oraz sprzeciwy 
mieszkańców sąsiadujących z terenem inwestycji, projekt został 
ograniczony - zapadła decyzja o odstąpieniu od budowy na tym 
obszarze wybiegu dla psów. Miasto postanowiło zorganizować II 
etap konsultacji społecznych, aby zapytać torunian o sposób 
zagospodarowania fragmentu terenu, na którym pierwotnie 
miał być wybudowany wybieg dla psów.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

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

www.konsultacje.torun.pl   
✓ plakaty zawieszone w punktach użyteczności publicznej 
✓ informacja przesłana do rady okręgu 
✓ informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
✓ informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 8 czerwca 2018 r. - początek konsultacji społecznych 
- 8 – 28 czerwca  2018 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 14 czerwca 2018 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 28 czerwca 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
W dniu 14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. 
Rzepakowej 7/9 odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami. 
Mieszkańcy mogli zapoznać się z mapami terenu, na których zostały 
zaprezentowane planowane funkcje na terenie parku. Pracownicy 
urzędu odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące realizacji 
inwestycji. Kwestią szczególnie interesującą uczestników spotkania 
były plany inwestycyjne dotyczące boiska, które, z uwagi na zbyt 
wysokie koszty budowy, nie zostało zrealizowane w ramach puli 
lokalnej budżetu partycypacyjnego.   
Osoby obecne na spotkaniu, pytane o propozycje zagospodarowania 
części parku, wskazywały, że planowane funkcje nie mogą sprzyjać 
gromadzeniu się tam osób niepożądanych – pijących alkohol, głośno 
się zachowujących czy bezdomnych. Dlatego zdaniem mieszkańców 
miejsca do siedzenia, leżaki są niepotrzebne, należy wprowadzić 
funkcje sportowe, takie jak urządzenia zabawowe dla dzieci starszych, 
stół plenerowy do ping-ponga, stół plenerowy do gry w piłkarzyki.  
 

 
Spotkanie z mieszkańcami, 14 czerwca 2018 r. 
  

Najczęściej proponowaną funkcją, jaką wskazywali mieszkańcy był 
plac zabaw dla dzieci. Plac, który jest zaplanowany w koncepcji 
zagospodarowania parku, przewiduje elementy dedykowane 
młodszym torunianom. Urządzenia, który proponowali mieszkańcy na 
spotkaniu, byłyby przeznaczone dla dzieci starszych, które w tej 
przestrzeni mogłyby spędzać wolny czas i jednocześnie doskonalić 
sprawność fizyczną. 
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Propozycje wskazywane przez mieszkańców podczas spotkania w dniu 14 czerwca 
2018 r.  

 
Konsultacje internetowe 
Do 28 czerwca 2018 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystała 1  osoba. 

 
 

 
 
 
 

Koszty Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone bezkosztowo.  
 

 
 

Uwagi Oprócz opinii i propozycji zgłoszonych podczas otwartego spotkania 
z mieszkańcami, w trakcie procesu konsultacji wpłynęło dodatkowo 
jedno pismo dotyczące sposobu zagospodarowania parku, 
wykraczające poza przedmiot bieżących konsultacji (tj. część terenu 
zaznaczoną na mapce. Odniesienie do tego pisma znajduje się   
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Uwagi 

Uwagi zgłoszone podczas spotkania z mieszkańcami  
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Propozycje mieszkańców dotyczące zagospodarowania fragmentu terenu (zaznaczonego na  mapie kolorem zielonym): 

✓ plac zabaw dla dzieci starszych, 

✓ stół do gry w piłkarzyki,  

✓ stół do ping-ponga, 

✓ szachownica, 

✓ drabinki, 

✓ pająk, 

✓ drabina do podciągania, 

✓ drabinki i pajączki. 

Zastrzeżenia mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu: 

✓ bez ławek umożliwiających przebywanie w parku osób głośno się zachowujących, pijących alkohol, 

✓ bez leżaków,  

✓ bez stołu do gry w szachy, 

✓ bez jakichkolwiek urządzeń, przy których można siedzieć i pić alkohol. 

Ostateczne propozycje urzędu w zakresie zagospodarowania fragmentu parku przy ul. Chmielnej: 

✓ stół plenerowy do ping-ponga, 

✓ stół plenerowy do gry w piłkarzyki, 

✓ urządzenia zabawowe typu linarium dla dzieci starszych, 

✓ nawierzchnia piaskowa. 
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną  
(dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały utajnione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz.U.2018, poz. 1000) 

 

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź  

1. (….) Na wstępie, chcielibyśmy napisać, że doskonale rozumiemy, 
konieczność dyskusji, poznania oczekiwań, zawierania 
kompromisów, a szczególnie w sytuacji, w której odstąpiono, od 
realizacji, w tym parku, tego nieszczęsnego wybiegu dla psów, 
co nas niezmiernie cieszy. I decyzję tą uważamy, za jedynie 
słuszną, ponieważ obiekt ten, budził ogromne kontrowersje i w 
pełni uzasadniony sprzeciw mieszkańców.   
Natomiast, dyskusje te powinny być konkretne, przede 
wszystkim w oparciu o budżet, jakim dysponujemy, w oparciu o 
to, co zostało przyjęte, zatwierdzone, z założeniem realizacji 
tego, w takiej kolejności. 
Dziś mamy sytuację absurdalną.  
Niezrozumiały, a wręcz niepojęty jest tu całokształt działań, 
dotyczących tego parku, w ramach budżetu partycypacyjnego, a 
raczej, należy napisać, budżetów partycypacyjnych, gdyż to nie 
rozpoczęło się budżetem partycypacyjnym, na rok 2018, lecz 
wcześniej. 
Należałoby tu zadać pytanie, ile jeszcze minie lat, ile jeszcze 
będzie tych, tak ładnie nazwanych „dogrywek”, dyskusji, aby w 
końcu, w tym parku, powstało cokolwiek? Przecież to jest kpina.  

Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania 
parku przy ul. Chmielnej zostały przeprowadzone 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, do których należy 
zaliczyć nie tylko osoby, które zamieszkują teren w 
bezpośrednim sąsiedztwie konsultowanej przestrzeni, ale 
również osoby mieszkające w większej odległości od 
parku. Decyzja w sprawie sposobu zagospodarowania 
części terenu przy ul. Chmielnej została podjęta w 
procedurze partycypacyjnej. 
  
Boisko do piłki nożnej znajdujące się na rysunkach 
zagospodarowania tego terenu było przedstawione 
w procesie konsultacyjnym jako  koncepcyjnie 
wrysowany obiekt. Jak dotąd boisko to nie było 
przewidziane do realizacji - ze względu znaczne koszty 
realizacji i brak funduszy. Nie jest prawdą, że środki na 
ten cel były wcześniej zagwarantowane. Natomiast na 
planszach prezentacyjnych wskazywano potencjalne 
możliwości ulokowania takiego obiektu na terenie parku, 
w przyszłości.  



 
 

9 
 

Dogrywka dotyczy tylko i wyłącznie jednego elementu, kawałka 
terenu, bardzo małej części, podczas gdy wiele elementów,  
obiektów, już dawno temu, powinno powstać, powinna już być. 
A nie powstało jeszcze nic. Słownie - zero.  
Nie licząc wycinania drzew, nie wiadomo po co, skoro pewne 
elementy, nie będą powstawały z braku odpowiednich funduszy.  
Mijają kolejne lata, kolejne budżety partycypacyjne, kolejne 
dyskusje, kolejne zatwierdzanie, kolejne pomysły, plany, a nie 
powstało jeszcze nic, co powinno już powstać.  
  
Wszystko to szumnie ogłaszane, relacjonowane na wielu 
stronach Internetowych, choć w tej kwestii, także można mieć 
zastrzeżenia, czytając pewne materiały, dostępne w Internecie, 
które jakimś stopniu są streszczeniem punktu widzenia 
przeciwników powstania wybiegu dla psów, a tym samym, 
płynący z tego przekaz,  czy też  wydźwięk, nie oddaje sensu 
wypowiadanych słów. W naszej ocenie wprowadza w błąd 
odbiorcę.  
Ale to jest inny temat i nie będziemy już tego roztrząsać, bo są 
tu kwestie znacznie ważniejsze.   
W tym parku, na przestrzeni tych lat, tych budżetów 
partycypacyjnych, mogło, a nawet powinno już powstawać, 
sukcesywnie, kilka obiektów. Dogrywka, co tak ładnie nazwano, 
powinna być uzupełnienie tych wolnych miejsc w tym parku, 
małych modyfikacji, może jakiś małych zmian, wynikających z 
doświadczenia, ulepszenia itp. A nie ciągle dyskutować nad tym 
miejscem, wciąż pustym i nic nie robić.  
 
Skoro złożone były projekty, zostały one przyjęte, następnie 

 
W głosowaniu na projekty do budżetu partycypacyjnego 
Torunia na 2017 r. mieszkańcy wybierając projekt W0060 
pn. „Skwer rekreacyjny przy ul. Chmielnej” głosowali na 
budowę siłowni zewnętrznej (2-3 urządzenia), boiska do 
badmintona, placu zabaw oraz montaż ławek parkowych. 
W głosowaniu na projekty do budżetu partycypacyjnego 
Torunia na 2018 r. mieszkańcy wybierając projekt W0404 
pn. „Dla Wrzosów” głosowali na urządzenie wybiegu dla 
psów, zwiększenie liczby urządzeń w siłowni zewnętrznej 
i budowę chodnika dochodzącego do parku. 
Boisko natomiast jest elementem planowanym 
w koncepcji zagospodarowania terenu, jednakże jak 
dotąd mieszkańcy nie wybierali takiego zadania w 
budżecie partycypacyjnym dla tego terenu. Natomiast 
jest ono wrysowane w planach na przyszłość. Być może 
to zadanie będzie ujęte w propozycjach do budżetu 
miasta Torunia na 2019 r. Jeżeli tak się stanie, dla tego 
terenu nie będą rozpatrywane już inne funkcje.  
 
Należy zaznaczyć, że zasadnicze elementy projektu są już 
realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego: 
1)  plac zabaw, boisko do badmintona – za  wykonanie tych 
elementów zagospodarowania parku odpowiada firma MJM 
Bud z Radomia  (termin zakończenia inwestycji upłynął 
30.06.2018 r., urząd nalicza kary umowne za niewykonanie 
przedmiotu umowy, wykonawca deklaruje zakończenie 
inwestycji do końca sierpnia 2018 r.) , 

2)   siłownia zewnętrzna i chodniki – za realizację tej 
części inwestycji odpowiada firma Wesoły Plac Zabaw 
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zatwierdzane, to znaczy, że niezbędne do tego celu, środki 
finansowe, były. A realizacji, do dnia dzisiejszego brak.  
Tłumaczenie tego stanu rzeczy, dbaniem o całokształt, 
spójnością, patrzeniem na cały ten teren, jako całość, jest 
tłumaczeniem mało przekonującym, żeby nie napisać wręcz 
śmiesznym, bo w ten sposób, to możemy przez dziesięć 
kolejnych lat, tak to tłumaczyć i tylko sobie dyskutować, snując 
wielkie plany na papierze, za którymi nie idzie ich realizacja.   
Oczywistym jest też to, że stosowana polityka, a więc 
przekładanie realizacji danego obiektu na kolejne lata, 
powoduje, że koszt jego wykonania, koszty materiałów, stają się 
wyższe. Na tyle wyższe, że powoduje to,  bark możliwości 
realizacji takiego projektu, w ramach tego, jakie na ten cel, 
przeznaczone były środki finansowe. I tym samym, rodzą się 
kolejne, zbędne komplikacje. I tu już możemy wymienić 
pierwszy z brzegu przykład. Dowiedzieliśmy się, że na boisko, 
brakuje pieniędzy. Ale one były. Jeżeli nas pamięć nie myli, to 
wskazywano, że koszt powstania boiska, miał wynieść 200 tyś 
PLN. I na ten cel, były środki finansowe. Boisko było 
zatwierdzone. I do dnia dzisiejszego, boisko to nie powstało. 
Pytanie dlaczego? Dziś dowiadujemy się, że koszt tego boiska to 
już 400 tyś PLN? Dlaczego odkładane było na bok to, na co były 
finanse, i co miało powstać, a zajmowaliśmy się kolejnymi 
pomysłami, które pojawiał się, odnośnie tego parku? 
Inną kwestią i bardzo zastanawiającą jest to, że w tak krótkim 
czasie koszt realizacji boiska, wrósł o sto procent. To pokazuje, 
albo niedoszacowanie inwestycji, albo to, jak ogromnym 
błędem, jest zwlekanie z realizacją. Ale nadal, żadne wnioski nie 
są z tego wyciągane.  Wówczas nie wykonano boiska przy 

Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy (termin wykonania 
zadania to 30.08.2018 r.). 
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kosztach 200 tyś PLN, nie bardzo wiadomo dlaczego, teraz nie 
zostanie wykonane, bo koszt to już 400 tyś. PLN, i nie ma na to 
środków. Będzie w przyszłości. Czy za rok, koszt będzie już 600 
tyś PLN, itd.? Jeżeli w kolejnym budżecie partycypacyjnym, 
pojawi się nowy pomysł, a może i już się takowy pojawił, na 
jakikolwiek obiekt w tym parku, coś nowego, to czy dalej, 
będziemy dyskutować, zamiast realizować to, co  powinno już 
być zrealizowane, i co wynika z budżetu partycypacyjnego z lat 
poprzednich? Bo dbamy o całokształt? A tak dbamy o ten 
całokształt, iż przesuwamy realizację poszczególnych 
elementów, powodując, że koszty inwestycji wzrosły na taka 
skalę, że w chwili obecnej nie są do zrealizowania?  Czy może 
jednak, należałoby sukcesywnie realizować zatwierdzone 
pomysły, w ramach dostępnych środków finansowych na dany 
rok, a następnie, wszelkie kolejne pomysły, 
przyjmować/zatwierdzać dopiero wówczas, kiedy będą one 
spójne z tym, co już funkcjonuje, co już jest i są na to 
odpowiednie środki finansowe? To, co obserwujemy jest 
niezrozumiałe.  Jeżeli dbamy o całokształt, i chcemy za jednym 
razem, w sposób kompleksowy, zagospodarować cały teren tego 
parku - co już wiemy, że jest nierealne - to należy przeznaczyć na 
ten cel takie środki finansowe, które będą na to pozwalały. W 
przeciwnym wypadku, należy realizować projekty, pomysły, 
małymi krokami, sukcesywnie, dostosowując każdy kolejny 
pomysł, każdy nowy projekt, do tego, co już istnieje. I tak 
powinno to wyglądać od początku. Jest jeszcze trzecie 
rozwiązanie. Jeżeli budżet nie pozwala na ambitne plany, lub 
trudno o kompromis, bo każdy chce coś innego, to należy ten 
teren uprzątnąć, zapewnić częste, regularne sprzątanie, dbanie 
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o zieleń, usytuować kilka ławek, kosze na śmieci, może dwie lub 
trzy kamery dla poprawy bezpieczeństwa i na tym zakończyć.  
Zrobić  tego miejsca prawdziwy park.  Abstrahując od 
powyższego, tej oceny całokształtu, a przechodząc do kolejnych 
kwestii, już praktycznych i z naszego punktu widzenia 
kluczowych i najbardziej istotnych dla nas, jako mieszkańców, 
chcemy zwrócić uwagę na pewne elementy. We wcześniejszych 
spotkaniach, rozmowach, była mowa o konieczności pewnego 
oddzielenia szeregu posesji, graniczących z parkiem z 
zachowaniem minimalnego pasa oddzielającego, bez możliwości 
wstępu.  
(….)                                                                                                                                                        
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania części parku 
przy ul. Chmielnej umożliwiły mieszkańcom wskazanie propozycji 
zagospodarowania terenu, na którym pierwotnie miał być 
wybudowany wybieg dla psów. Osoby, które brały udział w procesie 
konsultacyjnym, zwracały uwagę, że wprowadzone tam funkcje nie 
mogą sprzyjać gromadzeniu się tam osób niepożądanych - pijących 
alkohol, głośno się zachowujących, a więc nie należy tam instalować 
np. leżaków czy miejsc do siedzenia. Zagospodarowanie 
konsultowanego terenu powinno koncentrować się wokół funkcji 
sportowych, takich jak: stół do gry w piłkarzyki, stół do ping-ponga, 
urządzenia zabawowe dla dzieci starszych , np. „pająk”.  
 
Jednym z ważnych wątków poruszanych w trakcie konsultacji była 
także  budowa boiska do piłki nożnej. W trakcie spotkania 
konsultacyjnego wyjaśniono mieszkańcom, że realizacja tej 
inwestycji jest uzależniona od możliwości finansowych budżetu 
miasta.  
 
 
 

 

 
Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  

 

 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 8 czerwca 2018 r.  

 

http://www.torun.pl/
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cały tekst: 

Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania parku przy ul. 
Chmielnej. 
W 2017 r. spotykaliśmy się z mieszkańcami Wrzosów by rozmawiać o realizacji jednego z projektów 
wybranych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Torunia na rok 2018. Projekt przewidywał m.in. 
wykonanie wybiegu dla psów na terenie skweru przy ul. Chmielnej. Ze względu na kontrowersje, jakie 
budził ten temat oraz sprzeciwy mieszkańców sąsiadujących z terenem inwestycji, projekt został 
ograniczony - zrezygnowano z urządzania wybiegu dla psów. 
 Realizowane są natomiast inne elementy zagospodarowania tego terenu, wypracowane i 
uzgodnione podczas wspólnej pracy warsztatowej projektantów, mieszkańców i urzędników 
toruńskiego magistratu. 
 Dziś wiemy, że w tym roku przy Chmielnej powstanie m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko 
do badmintona, zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, kamera monitoringu, będą urządzone 
ścieżki (chodniki) oraz nasadzenia nowej roślinności. 
 W koncepcjach zagospodarowania tego terenu przewidziano również możliwość budowy boiska do 
piłki nożnej (oczywiście w niepełnych wymiarach). Jest to jednak inwestycja bardzo kosztowana i w 
ramach już wybranych projektów niemożliwa do zrealizowania, być może jej czas nadejdzie w 
kolejnych latach. 

 Po co organizujemy dogrywkę? 

Ponieważ po poprzednich konsultacjach zapadła decyzja o odstąpieniu od budowy na tym obszarze 
wybiegu dla psów, spotykamy się by porozmawiać o sposobie zagospodarowania właśnie tego 
kawałka gruntu. 

 
Przyjdź na spotkanie konsultacyjne 
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Wrzosów do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie 
zagospodarowania fragmentu parku przy ul. Chmielnej. Porozmawiamy o pomysłach na urządzenie 
pozostałego fragmentu tego terenu oraz możliwościach realizacji tych pomysłów. 

• Spotkanie zaplanowano na 14 czerwca 2018 r. (środa), o godz.  17.00, w Szkole 
Podstawowej nr 9, ul. Rzepakowa 7/9. 

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na 
opinie czekamy do 28 czerwca 2018 r.  
Do pobrania: 

• Dla ustalenia uwagi dołączamy już realizowany plan zagospodarowania całego skweru przy 
Chmielnej (wykonanie bez boiska piłkarskiego) 

 Jeżeli jesteś zainteresowany opisem konsultacji z roku 2017, przejdź na stronę z informacjami na ten 
temat - 
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-park-przy-chmielnej 

 
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, we Współpracy z 
Wydziałem Inwestycji i Remontów. Kontakt: tel.: 56 611 86 81, e-mail: konsultacje@um.torun.pl. 
 

Data publikacji: 2018-06-08 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/ks_chmielna_plan_uzup_07-06-2018.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/ks_chmielna_plan_uzup_07-06-2018.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-park-przy-chmielnej
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Strona www.twoje-miasto.pl, 8 czerwca 2018 r.  

http://www.twoje-miasto.pl/
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