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Termin 

 

 
4 –  24 grudnia 2020 r. 
 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
Uwagi w ramach konsultacji zostały zgłoszone przez trzy podmioty: 
dwie osoby fizyczne oraz okręg toruński „Lewicy Razem” 
 

  

Organizatorzy 

 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

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

 

Działając  na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 z późn. 

zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Torunia 

przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Torunia na lata 2021– 2024 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2028. 

Dlaczego temat jest ważny? 

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z 

najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego 

tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która 

tę dbałość zapewni. 

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań 

zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, 

czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony 

środowiska skupiają się wokół człowieka, jego życia, jakości 

życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę 

wszelkich działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko 

dbałość o naturę, ale również, w takim samym stopniu, troskę 
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o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie 

elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego 

otoczenie. 

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę 

jego ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem działań krótko i 

długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy 

warunków życia oraz kształtowania właściwych postaw 

społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym 

pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych. 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 

2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku 

realizuje cel strategiczny zawarty w Strategii rozwoju miasta 

pn. „Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni 

rozwoju, o dobrym stanie środowiska, wysokiej jakości życia 

i zaadoptowanym do zmian klimatu”. 

Zakłada on kontynuację działań w zakresie ochrony 

środowiska w układzie dziesięciu, tzw. obszarów interwencji: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 

 zagrożenia hałasem, 

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 zasoby geologiczne i gleby, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenia poważnymi awariami, 

 edukacja ekologiczna. 

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań 

zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy jakości 

środowiska. 

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli złożyć swoje opinie, 

jak również przedstawić stanowiska oraz propozycje 

dotyczące rozwiązań projektowych w zakresie objętym 

dokumentem.  
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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 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 4 grudnia 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
- 4 - 24 grudnia 2021 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 10 grudnia – dyżur konsultacyjny online 
- 24 grudnia 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 

 

Koszty 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo 

 

 

Przebieg konsultacji społecznych: 

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska dla Miasta Torunia na lata 2021 – 

2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028  zostały przeprowadzone przez Wydział 

Komunikacji Społecznej i  Informacji we współpracy z Wydziałem Środowiska i Ekologii 

Urzędu Miasta Torunia w dniach od 3 grudnia do 24 grudnia 2020 r.  

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli złożyć swoje opinie, jak również przedstawić 

stanowiska oraz propozycje dotyczące rozwiązań projektowych w zakresie objętym 

dokumentem.  

Z treścią projektu można było zapoznać się: 

 w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 

w godzinach 9.00-17.00 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia   

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania 

niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/torun_pos_2021-2024_z_uwzgl_perspektywy_do_2028_projekt_po_monotematycznej-1.pdf
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 w formie pisemnej na adres: 

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 

87-100 Toruń 

 listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl 

z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia” 

W ramach konsultacji zaplanowano się także dyżur konsultacyjny online 10  grudnia 2020 r., 

godz. 10.00-19.00 

Zebrane w ramach konsultacji uwagi zostały przesłane droga elektroniczną i pochodziły od 

trzech podmiotów:  dwóch osób fizycznych oraz okręgu toruńskiego „Lewicy Razem”. 

Zgłoszono łącznie 28 uwag cząstkowych do Programu. Zostały one zgrupowane w 14 uwag 

– zbieżnych pod względem zagadnień, do których się odnoszą.  

Większość postulowanych uwag dotyczyła zapisów już zawartych w dokumencie. Natomiast 

niektóre – nie odnosiły się wprost do dokumentu programowego, lecz prowadzonych działań 

inwestycyjnych.  

Poniżej zestawienie uwag oraz wniosków złożonych w ramach konsultacji. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:wsiz@um.torun.pl
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Wykaz zgłoszonych wniosków i uwag  
 

Lp. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji Odpowiedź 

1. Brak działań oddających wodę opadową z dróg z powrotem do gleby Wody opadowe z dróg, w miejscach  gdzie nie 

ma kanalizacji deszczowej, są retencjonowane 

przez spływ na sąsiednie tereny 

nieutwardzone. 

 Na etapie projektu możliwe jest zastosowanie 

różnych rozwiązań uwzględniających wszelkie 

uwarunkowania. Ten postulat powinien być 

zatem rozstrzygany na etapie projektowania 

dróg. 

2.  Budowa nowych dróg oddziałuje negatywnie na środowisko. Zwiększa temperaturę powietrza w 

upalne dni, powoduje utratę wód opadowych. Budowa szerokich wielopasmowych jezdni w środku 

miasta skutkuje przekraczaniem dozwolonej prędkości, śmiercią pieszych i rowerzystów 

przechodzących przez pasy. Kolejne trasy w mieście są niezgodne z „Planem Adaptacji Miasta Torunia 

do zmian klimatu do roku 2030", który zakłada m.in.: 

2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów 

3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "miejska wyspa ciepła" 

4. Zwiększenie odporności miasta na występowanie zjawiska "między dobowa zmiana  temperatury" 

5. Zwiększenie odporności miasta na występowanie deszczy nawalnych 

Budowa nowych dróg jest planowana w 

dokumentach strategicznych i planistycznych 

Torunia (Studium, plany miejscowe).  

Program ochrony środowiska wskazuje na 

potrzebę rozwiązań łagodzących niekorzystane 

oddziaływania dróg na środowisko. 

Planowane rozwiązania drogowe są również 

elementem ograniczania istniejących 

uciążliwości akustycznych i sanitarnych 

aktualnego układu drogowego, poprawiając 

bezpieczeństwo uczestników ruchu 
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6.Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich drogowego 

3. W opisie zanieczyszczenia powietrza w mieście opierają się państwo na danych z trzech stacji 

badających jakość powietrza. Wnioski płynące z waszej analizy są niemiarodajne ze względu na brak 

informacji o zanieczyszczonym powietrzu z dzielnicy Bydgoskiego przedmieścia i ze względu na 

niedziałającą stację przy Kaszowniku przez okres trwającego tam remontu. Ilość stacji nie pozwala na 

wyciągnięcie prawidłowych wniosków o zanieczyszczeniu powietrza w mieście.  

 

Przy analizie stanu powietrza opieramy się na 

wszelkich danych możliwych do pozyskania. 

Opisujemy sytuację w mieście jako 

niezadowalającą. Program wskazuje działania 

naprawcze prowadzące do ograniczenia 

„niskiej emisji”. 

Jakość powietrza określa się na podstawie 

wyników Państwowego Monitoringu 

Środowiska prowadzonego przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Pozyskane 

wyniki są podstawą wszelkich działań, jak 

również ocen zawartych w programach 

ochrony powietrza. 

4. Dlaczego choćby tylko dla informacji nie podsumowaliście danych z aż 10 stacji miejskich ? 

O tym jak mało warte są państwa wnioski wypowiedział się WSA w sprawie o bezzasadne pobieranie 

opłaty klimatycznej od turystów. 

Jak wspomniano wcześniej, opieranie się na 

danych Państwowego Monitoringu 

Środowiska, prowadzonego przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, jest 

uzasadnione merytorycznie. Jest to jedyny w 

kraju spójny i kompleksowy system 

prowadzenia pomiarów i badań środowiska. 

Te wyniki uznano za miarodajne, oddające w 

pełni stan powietrza na terenie Torunia. 

5. -Punkty o budowie i rozbudowie dróg są sprzeczne z  dokumentem krajowym "Polityka ekologiczna 

Państwa 2030" który mówi m.in. o budowie obiektów małej retencji, zarządzanie wodami opadowymi 

Działania przewidziane w Programie ochrony 

środowiska dla miasta Torunia nawiązują do 
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na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, 

ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. 

Polityki ekologicznej państwa i  nie są z nią 

sprzeczne. 

6. Retencjonowanie wody jest bardzo ważne ze względu na obniżające się zwierciadło wody i zagrożenie 

suszą naszego województwa. Plany Torunia w zakresie budowy dróg stoją w sprzeczności wnioskami 

płynącymi z dokumentów m.in. w zakresie retencjonowania wód opadowych „Programu ochrony 

środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020z perspektywą na lata 2021-2024", 

"Polityka ekologiczna Państwa 2030" a także konsultowanego programu ochrony środowiska. 

Każda nowa inwestycja drogowa wymaga 

przeprowadzenia procedury oceny 

oddziaływania na środowisko, w tym 

wykonania raportu. Decyzja środowiskowa dla 

danego przedsięwzięcia określa środowiskowe 

warunki jego realizacji. 

7.  Proszę o wskazanie w jaki sposób przyczyniła się do ochrony klimatu rozbudowa ul. Szosa Chełmińska 

od ul. Bema do ul. Polnej. Na tej trasie usunęliście drzewa, zasklepiliście glebę czyli zrobiliście 

dokładnie odwrotnie niż to co było zapisane w programie ochrony środowiska. 

Inwestycja miała głównie na celu poprawę 

organizacji ruchu w tej części miasta. Wynikała 

z potrzeb poprawy płynności ruchu, warunków 

akustycznych i aerosanitarnych. Teren pasa 

drogowego zagospodarowano zielenią. 

8. Budowa nowych i szerokich dróg wraz ze spóźniającą się ograniczoną i niewygodną (wysoka 

temperatura i ścisk na przystankach) komunikacją zbiorową prowadzi do zwiększenia ilości aut w 

mieście co z kolei stoi w sprzeczności z założeniami konsultowanego programu. 

Program zakłada rozwój komunikacji 

publicznej – niskoemisyjnej i emitującej 

mniejsze wartości hałasu. Wzięto pod uwagę 

trend zwiększania się ilości pojazdów 

samochodowych w mieście 

9. Budowa systemu informacji parkingowej nie stanowi środka ochrony środowiska w żadnym 

dokumencie przywoływanym w Programie ochrony środowiska na lata 2021-2024. Nie przyczyni się to 

do celów programu, wręcz przeciwnie, zachęci do jazdy samochodem co jest szkodliwe dla środowiska. 

System informacji parkingowej skraca drogę 

przejazdu pojazdu do wolnego miejsca 

parkingowego. Tym samym zmniejsza się 

emisja spalin. 

10. Brak w dokumencie działań, które pozwolą na odzyskiwanie wód opadowych z dróg. Program nie przewiduje działań w zakresie 

odzyskiwania wód opadowych bezpośrednio z 
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dróg. Tego typu działania rozstrzygane są na 

etapie projektowania i oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

11. Działania proponowane w konsultowanym dokumencie są sprzeczne z jego celami. Chcecie państwo 

chronić środowisko budując nowe drogi, przy wnioskach o zanieczyszczeniu powietrza opieracie się o 

cząstkowe dane, nie wspieracie działań w zakresie retencjonowania wód opadowych.  Działania 

opisane w planie spowodują występowanie kolejnych wysp ciepła, są sprzeczne z innymi dokumentami 

przywoływanymi w konsultowanym dokumencie. Po wpisywaniu budowy dróg, parkingów i remontów 

do programu chroniącego klimat w mieście widać braki w kasie miasta oraz megalomańskie zapędy 

pana prezydenta oraz podporządkowanie radnych miasta Torunia prezydentowi. 

Budowa nowych dróg nie jest ważnym 

działaniem Programu ochrony środowiska. 

Działania inwestycyjne w tym zakresie zostały 

wpisane w Program, gdyż wynikają z innych 

dokumentów miejskich. Sam Program 

wskazuje możliwości minimalizacji 

negatywnych oddziaływań w tym zakresie. 

12. Dzień dobry, moim zdaniem bez bus pasów, priotytowego traktowania tramwajów i autobusów. Jeśli 

autobus stoi w korku tak jak samochód to nie będzie atrakcyjnym środkiem transportu i kupno nowych 

autobusów niewiele tu zmieni. 

Organizacja ruchu drogowego nie jest 

przedmiotem Programu ochrony środowiska. 

13. W ramach konsultacji społecznych projektu ""Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia" 

proszę o dopisanie na stronie 81 w punkcie 

 

"Prowadzenie monitoringu powodziowego wraz z przekazywaniem informacji" 

Dopisek -"zakończenie aktualizacji Planu Ewakuacji II stopnia dla miasta Torunia." 

Prowadzenie monitoringu wraz z przekazywaniem informacji nie ma sensu jeśli Plan Ewakuacji jest 

nieaktualny i nierealny co wykazałem ponad 2 lata temu. Od tego czasu Plan nie został 

zaktualizowany...(załączam pismo z 2018 roku) 

 

Zapisy zamieszczone w tabeli 15 (znajdującej 

się m.in. na str. 81) dotyczą oceny realizacji 

przedsięwzięć przewidzianych w 

dotychczasowym Programie ochrony 

środowiska do roku 2020, dlatego nie można 

wprowadzić proponowanych zmian. 

Program na str. 110 zawiera zadanie 

„Prowadzenie monitoringu powodziowego 

wraz z przekazywaniem informacji”, za które 

odpowiedzialne są PGW Wody Polskie oraz 

Urząd Miasta Torunia. 
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Treść pisma: 
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14. Eco Dziesiątka Lewicy Razem: 

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich. 

2. Rozwój komunikacji miejskiej i infrastruktury rowerowej. 

3. Zielone przystanki zamiast przeszklonych. 

4. Więcej wież lęgowych dla jerzyków. 

5. Systemowa edukacja ekologiczna w szkołach. 

6. Recyklomaty. 

7. Zaniechanie grabienia liści z chodników i koszenia trawy latem. 

8. Klauzule środowiskowe w miejskich zamówieniach publicznych. 

9. Parkingi budowane z kostki ażurowej. 

10. Chodniki „antysmogowe”. 

 

Treść pisma: 

Postulaty zaproponowane w piśmie, w 

większości znajdują się już w projekcie 

Programu - w poszczególnych obszarach 

interwencji. 

Ponadto należy wskazać, iż: 

- postulaty 3, 9, 10  – są rozstrzygane na etapie 

projektu inwestycyjnego, 

- postulat 4 – ochrona jerzyków realizowana 

jest nie tylko przez budowę wież, ale także 

przy realizacji wszystkich prowadzonych  

inwestycjach termo modernizacyjnych, 

postulat 5 – do Programu wprowadzono nowy 

obszar interwencji dotyczący edukacji 

ekologicznej, nie wymagany przez „Wytyczne” 

Ministerstwa Środowiska. Zagadnienie jest 

opracowane szeroko i wyczerpująco.  

Postulat 8 został uwzględniony – 

wprowadzono zapis w rozdziale IX.2 na str. 

117: 

„W postępowaniach przetargowych 

realizowanych przez Miasto i jego jednostki 

organizacyjne w ramach zamówień 

publicznych pożądane jest stosowanie klauzul 

środowiskowych. Tego typu klauzule 
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umożliwią wyłonienie postępowaniach 

przetargowych wykonawców stosujących 

prośrodowiskowe rozwiązania, w tym 

energooszczędne oraz ograniczające emisje 

szkodliwych substancji do środowiska i ilości 

wytwarzanych odpadów”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska dla 

Miasta Torunia na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2028  zostały przeprowadzone przez 

Wydział Komunikacji Społecznej i  Informacji we współpracy z 

Wydziałem Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia 

w dniach od 3 grudnia do 24 grudnia 2020 r.  

Udział w konsultacjach wzięły zarówno osoby fizyczne, jak 

również przedstawiciele okręgu toruńskiego „Lewicy Razem”. 

Zgłoszono łącznie 28 uwag cząstkowych do Programu. 

Zostały one zgrupowane w 14 uwag – zbieżnych pod 

względem zagadnień, do których się odnoszą.  

Większość postulowanych uwag, dotyczyła zapisów już 

zawartych w dokumencie. Natomiast niektóre – nie odnosiły 

się wprost do dokumentu programowego, lecz prowadzonych 

działań inwestycyjnych.  

Uwzględniono uwagę postulującą wprowadzenie klauzul 

środowiskowych w miejskich zamówieniach publicznych. 

Wprowadzono w treści programu nowy zapis w rozdziale IX. 

2 na str. 117. 

 

 

 

 

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 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,  4 grudnia 2020 r. 

 

  

 

Cały tekst: 

Prezydent Miasta Torunia przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Torunia na lata 2021– 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. 

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, 
dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni. 

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska 
naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się 
wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę wszelkich 
działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym 
stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie elementy, które tworzą 
lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie. 

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę jego ochrony, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań krótko i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków 
życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym 
pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych. 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy 
do 2028 roku realizuje cel strategiczny zawarty w Strategii rozwoju miasta pn. „Toruń nowoczesnym 
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miastem europejskiej przestrzeni rozwoju, o dobrym stanie środowiska, wysokiej jakości życia i 
zaadoptowanym do zmian klimatu”. 

Zakłada on kontynuację działań w zakresie ochrony środowiska w układzie dziesięciu, tzw. obszarów 
interwencji: 
    • ochrona klimatu i jakości powietrza, 
    • zagrożenia hałasem, 
    • pola elektromagnetyczne, 
    • gospodarowanie wodami, 
    • gospodarka wodno-ściekowa, 
    • zasoby geologiczne i gleby, 
    • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
    • zasoby przyrodnicze, 
    • zagrożenia poważnymi awariami, 
    • edukacja ekologiczna. 

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy 
jakości środowiska 
Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w 
zakresie objętym dokumentem. 

Do pobrania: 
    • PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021- 2024 Z 
UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2028 - kliknij tutaj, aby pobrać projekt. 

Z treścią projektu można zapoznać się: 
    • w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 
9:00-17:00 
    • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia 

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do 
publicznej wiadomości: 
    • w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. 
Sikorskiego 12, 87-100 Toruń 
    • listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl z dopiskiem "Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Torunia” 

W ramach konsultacji odbędzie się także dyżur konsultacyjny online 10  grudnia 2020 r., godz. 10:00-
19:00 
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi: 
1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl, w zgłoszeniu należy 
podać: 
    • imię i nazwisko, 
    • adres e-mail, 
    • preferowaną godzinę spotkania - dostępne godziny: 10:00-12:00; 12:00-14:00, 15:00-17:00, 
17:00-19:00 

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 grudnia 2020 r., do godz. 15:00. 

 

https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/torun_pos_2021-2024_z_uwzgl_perspektywy_do_2028_projekt_po_monotematycznej-1.pdf
https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/torun_pos_2021-2024_z_uwzgl_perspektywy_do_2028_projekt_po_monotematycznej-1.pdf
mailto:wsie@um.torun.pl
mailto:konsultacje@um.torun.pl
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 4 grudnia 2020 r. 
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Informacja w BIP UMT, 3 grudnia 2020 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 3 stycznia 2021 r. 

 

 

Cały tekst: 

Zdaniem społeczników z toruńskich struktur partii Razem realizacja ich postulatów sprawiłaby, że 

miasto będzie rozwijać się w sposób zrównoważony i poważnie podejdzie do kwestii ochrony 

środowiska.  

Na początku grudnia magistrat ogłosił konsultacje społeczne na temat Programu Ochrony Środowiska 
dla Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku. Lokalne struktury Lewicy 
Razem zaproponowały, aby niniejszy dokument uzupełnić o szereg zobowiązań. Nazwano je "Eko 
dziesiątką". 

Niższe ceny, buspasy, zielone przystanki 

Dwa postulaty dotyczą komunikacji miejskiej i rozwoju infrastruktury rowerowej. - Poprzez rozwój 
komunikacji miejskiej rozumiemy nie tylko dogodne rozkłady jazdy, ale także ponowne przemyślenie 
podwyżki cen biletów, która niestety może zniechęcić mieszkańców do korzystania z autobusów i 
tramwajów. Jeśli podwyżka cen jest nieunikniona, może mogłaby być ona nieco niższa? - tłumaczy 
Artur Eichhorst, działacz z Torunia i członek Rady Krajowej Lewicy Razem. 

Społecznicy sugerują budowę buspasów jako sposób na zachęcenie mieszkańców do korzystania z 
komunikacji miejskiej. - Jeśli jezdnie mają być poszerzane, to niech chociaż będzie się to odbywało 
poprzez budowanie wspomnianych buspasów. Dopiero wtedy moglibyśmy mówić o działaniu na 
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rzecz ochrony środowiska. Poszerzenie jezdni dla samochodów jest działaniem przeciwnym, 
szkodzącym środowisku - podkreśla Eichhorst. 

W ramach rozwoju infrastruktury rowerowej Razem Toruń postuluje dalszą budowę ścieżek 
rowerowych, stworzenie nowych stacji roweru miejskiego oraz rowerowych stacji naprawczych. 

Społecznicy zwracają też uwagę na to, że popularne w Toruniu przeszklone przystanki to zagrożenie 
dla ptaków, które często uderzają w szyby. Problemów z wiatami tego typu jest więcej: nie chronią 
przed słońcem w upalne dni, a także bywają rozbijane przez wandali. - Warto zatem stawiać na inne 
materiały lub chociażby szkło przyciemnione. Z pewnością najlepszym ekologicznie rozwiązaniem są 
tzw. zielone przystanki - sugeruje Artur Eichhorst. 

Wśród postulatów znajdują się też parkingi wykonywane z kostki ażurowej, ponieważ dzięki jej 
płycie woda jest znacznie lepiej odprowadzana do gleby. Chronić ziemię przed suszą ma też 
rezygnacja z koszenia trawy latem. 

Kontynuacja dobrych praktyk 

Społecznicy chcą fotowoltaiki na dachach budynków miejskich. Takie instalacje pojawiły się już na 
kilku budynkach użyteczności publicznej w Toruniu. - Produkcja czystej energii na dachach szkół czy 
przedszkoli to bardzo dobry kierunek, który należy kontynuować - twierdzi Artur Eichhorst. 

Razem Toruń zwraca uwagę, że w ramach budżetu obywatelskiego powstało kilka wież z budkami 
lęgowymi dla jerzyków, czyli niezwykle pożytecznych ptaków, które są naturalnymi sprzymierzeńcami 
człowieka w walce z plagą komarów. Zdaniem społeczników warto, aby pojawiło się więcej takich 
obiektów w różnych częściach miasta. 

Zdaniem społeczników liście należy sprzątać z chodników, ale usuwanie ich z trawników w parkach 
czy na skwerach to nadgorliwość, ponieważ opadłe liście są domem dla wielu zwierząt i korzystnie 
wpływają na glebę. 

Edukacja ekologiczna i recyklomaty 

W Program Ochrony Środowiska wpisana jest edukacja ekologiczna, ale zdaniem partii Razem 
brakuje konkretów na temat jej przeprowadzania i można odnieść wrażenie, że ma ona mieć 
charakter incydentalny. - Edukacja ekologiczna, aby była skuteczna, powinna odbywać się w sposób 
systemowy, to znaczy, że powinna obejmować wszystkich toruńskich uczniów w określonym 
wymiarze godzin. Wskazana byłaby w tym zakresie współpraca z UMK i organizacjami 
pozarządowymi - tłumaczy Artur Eichhorst. 

Działacze postulują też ustawienie recyklomatów, czyli automatów do recyklingu. Do tych maszyn 
mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe i szklane butelki oraz aluminiowe puszki, otrzymując w ten 
sposób określone korzyści (mogą to być drobne pieniądze lub np. bony do wykorzystania w miejskich 
instytucjach kultury). 

W trosce o stan środowiska i czystość powietrza 

Stan środowiska w Toruniu i jakość życia mieszkańców ma chronić stosowanie klauzul 
środowiskowych w zamówieniach publicznych. Takie klauzule umożliwiają m.in. wprowadzanie 
energooszczędnych rozwiązań lub ograniczanie ilości produkowanych odpadów. 

https://torun.wyborcza.pl/torun/0,114260.html?tag=uniwersytet+miko%B3aja+kopernika#anchorLink
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Metodą walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach jest budowa chodników ze specjalnych 
betonowych płyt, które za pomocą promieni słonecznych rozkładają szkodliwe związki chemiczne 
pochodzące ze spalin. - Takie rozwiązanie stosowane jest już z powodzeniem w Warszawie - 

informuje Razem Toruń. 

 

Informacja na fanpage’u Zielony Toruń,  9 grudnia  2020 r. 

Pełna treść: 

Program degradacji środowiska w Toruniu 

Magistrat chyba nigdy niczego się nie nauczy. Ruszyły konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. Chociaż Piotr 

Marach mówił na sesji absolutoryjnej w 2019 roku, że to absurd, że w ten program wpisujemy 

budowę miejskich autostrad zmieniających miasto w asfaltowy horror, w nowej odsłonie mamy: 

budowę Trasy Wschodniej, przebudowę DK 15, budowę parkingów, budowę systemu informowania 

o wolnych miejscach parkingowych i tradycyjnie już Bit City II i program rozbudowy dróg lokalnych. 

Skoro jest tak dobrze, dlaczego zatem jest tak źle? Od dekad konsekwentnie ekipa trzymająca władzę 

buduje szerokie wielopasmowe drogi przez miasto. Korki rosną, temperatura się podnosi, po Toruniu 
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coraz trudniej się przemieszcza, liczba wypadków i kolizji nie spada, a auta produkują ponad 15 % 

pyłów zawieszonych w mieście. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów 

– powiedział kiedyś Albert Einstein. Może czas zmienić metodę działania?  

Kto ma zatem zajmować się poprawą środowiska w mieście? Kto ma dbać o populacje ptaków i 

ssaków oraz bioróżnorodność? Organizacje pozarządowe - ze środków własnych. Czy może chociaż 

Toruńskie Wodociągi zajmą się retencją wód opadowych, poprawą absorpcji wody do gruntu, 

budową ogrodów deszczowych, zwiększaniem udziału powierzchni przepuszczalnych? Nie. Wodociągi 

mają się skupić na rozbudowie i modernizacji tradycyjnych instalacji, a wody opadowe nadal mają iść 

w rury i do Wisły.  

I na koniec mały pro tip dla miast, które borykają się ze smogiem. Doradzamy, jak się go pozbyć w 

rok. W 2019 odnotowaliśmy spadek udziału benzopirenu w powietrzu. Już nie przekraczamy normy, 

powietrze w Toruniu jest już zdrowe i nie obdziela nas rakiem. Jak tego dokonano? Sposób jest 

prosty, jak pomysł rządu na walkę z pandemią koronawirusa. Stłuczono termometr! Przez sporą część 

2019 roku czujnik przy Kaszowniku nie działał (również w związku z kończącą się przebudową 

skrzyżowania) Efekt? Normy już są w porządku Brawo! Jesteśmy pod wrażeniem.  

Jeśli nie chcecie, żeby taki bubel przeszedł i został klepnięty przez radę miasta, warto wziąć udział w 

konsultacjach społecznych. Po kliknięciu na link może pojawić się ostrzeżenie, że strona jest 

niebezpieczna. Prowadzi on do tekstu projektu: https://bit.ly/2LjkLIq 

Uwagi można składać mailowo na adres:wsie@um.torun.pl 

Macie czas do Świąt! Pośpieszcie się! 

Jeśli ktoś ma za dużo wolnego czasu to w CZWARTEK 10 grudnia można wziąć udział w dyżurze on-

line i porozmawiać z urzędnikami i twórcą projektu. Żeby się zapisać na te rozmowę trzeba jutro do 

15.00 zgłosić się na maila: konsultacje@um.torun.pl. Uwagi złożone tą drogą nie są jednak co do 

zasady ważne i brane pod uwagę w procesie konsultacyjnym. 

Komentarze: 

- Eee tam, wszystko klepniete, to są konsultacje po torunsku. Ws. Strefy parkowania też były 

konsultacje. Większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko rozszerzeniu stref. Zgadnijcie, jaki 

punkt przeszedł do realizacji.. 

- poszerzenie strefy to akurat dobry pomysł dla środowiska naturalnego.b 

- to nie ma znaczenia. Nie wolno cieszyć się z nierespektowania jednych konsultacji i mieć nadzieję na 

rzetelne przeprowadzenie innych 

- coś w tym jest. 

- Fakt, że konsultacje w Toruniu wyglądają jak wyglądają, i im dalej im od wizji prezydenta, tym gorzej 

dla konsultacji Co do parkingów jak również jestem za poszerzeniem strefy, ponieważ pieniądze za 

parkowanie zasilają budżet miasta i jest to niejako nasz - mieszkańców obowiązek, by łożyć na 

utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej w mieście. 

https://bit.ly/2LjkLIq?fbclid=IwAR2SmcaeOEL04vELbycuGnqEJ9_daYC8s1TEu32ywpVYAC2ITA74ely9aQU
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Informacja  w dziendobrytorun.pl, 7 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


