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Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, 87-
części dz. nr 77/2, 117/1, 112, 113, 133, 145/1, 145/2, 148. 

Przedmiot opracowania:
-100 Toruń, ul. Bydgoska, Obręb 12, dz. nr 98,127,151 oraz 

części dz. nr 77/2, 117/1, 112, 113, 133, 145/1, 145/2, 148. 



Zakres opracowania:
• modernizacja układu komunikacyjnego;
• umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika „

zagospodarowaniem otoczenia;
• doposażenie parku w obiekty małej architektury 

stawami parkowymi, obiekt uwzględniający potrzeby matek karmiących , ławki i siedziska o 
konstrukcji odpornej na zniszczenia, z drewnianymi siedziskami i mocowaniem do gruntu), kosze na 
śmieci (z popielniczkami), kosze na psie odchody (z torebkami na psie odchody); stojaki na rowery (w 
kształcie litery „U” (ustawione przy ławkach), drewutnia, 
karmniki, domki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, infrastruktura dla wędkarzy, identyfikacja wizualna 
parku (drogowskazy, mapy, tablica informacyjno-

• modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „staw z łabędziami”);
• wytyczenie terenu, który można sporadycznie wykorzystać jako zaplecze techniczne przy organizacji 

imprez masowych;
• wprowadzenie zieleni oraz prace pielęgnacyjne;
• dostosowanie funkcjonalne obszaru (z uwzględnieniem infrastruktury) 

niepełnosprawnościami i wykluczonych (w  tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników tego terenu).

brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika „Martówka” wraz z 

doposażenie parku w obiekty małej architektury – m.in. platforma drewniana pomiędzy małymi 
stawami parkowymi, obiekt uwzględniający potrzeby matek karmiących , ławki i siedziska o 
konstrukcji odpornej na zniszczenia, z drewnianymi siedziskami i mocowaniem do gruntu), kosze na 
śmieci (z popielniczkami), kosze na psie odchody (z torebkami na psie odchody); stojaki na rowery (w 
kształcie litery „U” (ustawione przy ławkach), drewutnia, minisad, zielnik, lunety obserwacyjne, 
karmniki, domki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, infrastruktura dla wędkarzy, identyfikacja wizualna 

-pamiątkowa, itp.);
modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „staw z łabędziami”);
wytyczenie terenu, który można sporadycznie wykorzystać jako zaplecze techniczne przy organizacji 

dostosowanie funkcjonalne obszaru (z uwzględnieniem infrastruktury) – do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami i wykluczonych (w  tym m.in. likwidację barier architektonicznych dla 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników tego terenu).



Plansza zbiorcza



Wejście od ul. Przybyszewskiego

Aleja – klon pospolity

Martówka

Boisko do siartkówki

Plac zabaw

Stan istniejący
październik 2019 r.

Duży staw z „Łabędziami”

Miejsce do grillowania

Mostek

Staw

Staw 



Projektowane zagospodarowanie:
1. Modernizacja układu komunikacyjnego

Układ komunikacyjny

Geometria układu komunikacyjnego (ścieżki) przebiega po śladzie istniejących ścieżek zapewniając dojścia do wszystkich główny
Parku.  Projekt wprowadza kilka drobnych korekt w geometrii, które miały na celu np. ominięcie drzewa itp. Projektem objęto w
istniejące ścieżki. W ramach projektu przewidziano miejsca na lokalizację ławek i koszy na śmieci przy projektowanych alejkac

Ścieżki i place

Zaprojektowano ścieżki o szerokości 2,00 i 3,00 m. Projektuje się również wypełnienie nawierzchnią, wolnej przestrzeni między
płyt YOMB. Nawierzchnia ścieżek wykonana będzie z mieszanki pospółki 15% z kruszywem łamanym 0/31,5 70%. Grubość nawierzchni 
Projektowane nawierzchnie ścieżek ograniczone będą granitowym obrzeżem o wymiarach 8 x 20 x 100 cm. 

Ukształtowanie terenu

Obszar opracowania nie wymaga niwelacji. Wysokościowo remontowane alejki posadowione będą ok 10 cm powyżej terenu istniejąceg
miejscach w których korzenie drzew przebiegają na powierzchni terenu lub tuż pod nią, poziom projektowanej nawierzchni alejek
podnieść.

Geometria układu komunikacyjnego (ścieżki) przebiega po śladzie istniejących ścieżek zapewniając dojścia do wszystkich głównych atrakcji 
Parku.  Projekt wprowadza kilka drobnych korekt w geometrii, które miały na celu np. ominięcie drzewa itp. Projektem objęto wszystkie główne 
istniejące ścieżki. W ramach projektu przewidziano miejsca na lokalizację ławek i koszy na śmieci przy projektowanych alejkach.

Zaprojektowano ścieżki o szerokości 2,00 i 3,00 m. Projektuje się również wypełnienie nawierzchnią, wolnej przestrzeni między dwoma rzędami 
płyt YOMB. Nawierzchnia ścieżek wykonana będzie z mieszanki pospółki 15% z kruszywem łamanym 0/31,5 70%. Grubość nawierzchni 15 cm. 
Projektowane nawierzchnie ścieżek ograniczone będą granitowym obrzeżem o wymiarach 8 x 20 x 100 cm. 

Obszar opracowania nie wymaga niwelacji. Wysokościowo remontowane alejki posadowione będą ok 10 cm powyżej terenu istniejącego. W 
miejscach w których korzenie drzew przebiegają na powierzchni terenu lub tuż pod nią, poziom projektowanej nawierzchni alejek należy 



Plansza zbiorcza – układ komunikacyjny



Plansza zbiorcza – Rys. 2



Rys. 2.
Wejście od ul. Przybyszewskiego

Stan istniejący



Projektowane zagospodarowanie:
2. Umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika „

Zbiornik Martówka jest starorzeczem – odciętym fragmentem koryta Wisły. Ma równoleżnikowy przebieg i wyraźnie wydłużony kształt. Jego 
szerokość zmniejsza się z 50 m w części zachodniej do 20 m w części wschodniej. Zajmuje powierzchnię ok. 2,0 ha, jego długość
Zbiornik ten ma równoległy przebieg do położonej w odległości 400 m rzeki Wisły.

Umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika Martówka
opracowania „Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie zbiornika
opracowany przez Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z Poznania”. Niniejszy
skarp zbiornika w części południowej i zachodniej (uszczelnienie skarpy
wykonanie siatki przeciwbobrowej, umocnienie skarpy za pomocą maty
stanowisk wędkarskich w postaci konstrukcji z materacy siatkowo-kamiennych

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika nie ulegnie zasadniczym
Nowym elementem zagospodarowania terenu będą stanowiska dla
ubezpieczeń skarp oraz stanowisk dla wędkarzy z materiałów naturalnych,
zbiornika. Brak wycinki drzew i krzewów. Komunikacja do obiektu pozostanie

brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika „Martówka”

odciętym fragmentem koryta Wisły. Ma równoleżnikowy przebieg i wyraźnie wydłużony kształt. Jego 
szerokość zmniejsza się z 50 m w części zachodniej do 20 m w części wschodniej. Zajmuje powierzchnię ok. 2,0 ha, jego długość wynosi 648 m. 
Zbiornik ten ma równoległy przebieg do położonej w odległości 400 m rzeki Wisły.

Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia zostanie wykonane wg
zbiornika Martówka – projekt budowlano-wykonawczy z grudnia 2017 r.,

Niniejszy projekt obejmuje rozwiązania projektowe dotyczące remontu
skarpy za pomocą bentomaty, zabezpieczenie skarpy przed bobrami poprzez

maty kokosowej, nasadzeń roślinności i humusowaniu) oraz wykonanie
kamiennych z powierzchnią z desek kompozytowych.

zamianom. Skarpy zostaną wyprofilowane, uszczelnione i umocnione.
wędkarzy. Znacznej zmianie nie ulegnie linia brzegowa. Konstrukcję

naturalnych, przyjaznych dla środowiska i komponujących się z terenem wokół
pozostanie bez zmian.



Umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp 

Stanowisko wędkarskie – łącznie 25 stanowisk



Plansza zbiorcza – Rys. 4



Rys. 4.
Zagospodarowanie zachodniego
brzegu „Martówki”

Stan istniejący



Projektowane zagospodarowanie:
3. Modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego 
Modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „staw z
umieszczonego w osi spływającej wody z kaskady (opcją jest możliwość
systemu wymuszonej recyrkulacji wody z dużego stawu poprzez istniejącą
z kostki granitowej i obsiew roślinnością, ponadto biologiczne oczyszczenie

3. Modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego 
z łabędziami) obejmuje montaż fontanny - areatora napowietrzającego

możliwość instalacji oświetleniowej podświetlającej słup wody), wykonanie
istniejącą kaskadę oraz umocnienie skarp i brzegów stawów tj. remont narzutu

oczyszczenie lustra wody dla pozbycia się zanieczyszczeń.





Plansza zbiorcza – Rys. 5



Rys. 5.
Duży staw parkowy

Stan istniejący

Sposoby umocnienia podstawy skarpy



Projektowane zagospodarowanie:
4. Doposażenie parku w obiekty małej architektury

Elementy małej architektury stanowiące doposażenie parku to:

1. platforma drewniana o wymiarach 10x10m zlokalizowana pomiędzy małymi stawami parkowymi dla prowadzenia ćwiczeń na świeżym 
powietrzu (Rys. 3);  

2. zadaszona drewniana ławka z przewijakiem dla małych dzieci, uwzględniająca potrzeby matek karmiących, zlokalizowana w pobl
„Martówki” (Rys. 1);

3. ławki i siedziska o konstrukcji odpornej na zniszczenia, z drewnianymi siedziskami i mocowaniem do gruntu), kosze na śmiec
(z popielniczkami), kosze na psie odchody (z torebkami na psie odchody); stojaki na rowery (w kształcie litery „U” (ustawione

4. drewutnia – zadaszone miejsce składowania drewna o wymiarach 1x4m zlokalizowane w pobliżu istniejących stanowisk do grillowan

5. plac o nawierzchni i konstrukcji takiej samej jak projektowane ścieżki, który można sporadycznie wykorzystać jako zaplecze
organizacji imprez masowych, wyznaczony pomiędzy istniejącym placem zabaw a placem do grillowania;

6. przenośna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umieszczona w drewnianej obudowie (rodzaj pergoli) 
usytuowana przy ścieżce w zachodniej części obszaru opracowania 

7. pozostałe elementy to lunety obserwacyjne (umieszczone nad brzegiem 
ptaków i nietoperzy, identyfikacja wizualna parku tablica informacyjno-pamiątkowa umieszczone przy wejściu do parku od strony 
ul. Przybyszewskiego (Rys. 2);

1. platforma drewniana o wymiarach 10x10m zlokalizowana pomiędzy małymi stawami parkowymi dla prowadzenia ćwiczeń na świeżym 

2. zadaszona drewniana ławka z przewijakiem dla małych dzieci, uwzględniająca potrzeby matek karmiących, zlokalizowana w pobliżu

3. ławki i siedziska o konstrukcji odpornej na zniszczenia, z drewnianymi siedziskami i mocowaniem do gruntu), kosze na śmieci 
(z popielniczkami), kosze na psie odchody (z torebkami na psie odchody); stojaki na rowery (w kształcie litery „U” (ustawione przy ławkach);

zadaszone miejsce składowania drewna o wymiarach 1x4m zlokalizowane w pobliżu istniejących stanowisk do grillowania;

5. plac o nawierzchni i konstrukcji takiej samej jak projektowane ścieżki, który można sporadycznie wykorzystać jako zaplecze techniczne przy 
organizacji imprez masowych, wyznaczony pomiędzy istniejącym placem zabaw a placem do grillowania;

6. przenośna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umieszczona w drewnianej obudowie (rodzaj pergoli) 

7. pozostałe elementy to lunety obserwacyjne (umieszczone nad brzegiem Martówki dla obserwacji ptaków), karmniki, domki lęgowe dla 
pamiątkowa umieszczone przy wejściu do parku od strony 



Plansza zbiorcza – Rys. 3



Rys. 3.
Platforma drewniana

Stan istniejący



Projektowane zagospodarowanie:
5. Zieleń

Zieleń na obszarze opracowania będzie pełniła kilka funkcji: 
• miejsce relaksu z możliwością edukacji po południowej stronie „Martówki

rekomendowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły takich ak
i „Bera Biała”, śliwy „Biała śliwa” i „Wegierka Łowicka”, wiśnie „Wróble” i „
przestrzenie o wymiarach 1x4m każda, wyniesione nad poziom terenu do wys. 0,3m i wypełnione ziemią urodzajną, z których jeden
obsadzony zostanie bylinami z informacjami o poszczególnych gatunkach, a pozostałe trzy przeznaczone są dla osób chętnych je 

• umocnienie brzegów Martówki takimi roślinami jak: kosaciec żółty, turzyca brzegowa, krwawnica pospolita;
• uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż układu komunikacyjnego wraz ze wskazaniem prac pielęgnacyjnych w istniejącym 

drzewostanie parkowym.

Wierzba płacząca Jaśminowiec wonny Miskant chiński

Przykłady:

Martówki” z „mini” sadem (osiem starych odmian drzew owocowych 
ak: jabłonie „Papierówka” i „Landsberska”, grusze „Faworytka” (Klapsa) 

Łowicka”, wiśnie „Wróble” i „Gubeńska”) i zielnikiem (4 wygrodzone deskami kompozytowymi) 
przestrzenie o wymiarach 1x4m każda, wyniesione nad poziom terenu do wys. 0,3m i wypełnione ziemią urodzajną, z których jeden
obsadzony zostanie bylinami z informacjami o poszczególnych gatunkach, a pozostałe trzy przeznaczone są dla osób chętnych je uprawiać);

takimi roślinami jak: kosaciec żółty, turzyca brzegowa, krwawnica pospolita;
drzew i krzewów wzdłuż układu komunikacyjnego wraz ze wskazaniem prac pielęgnacyjnych w istniejącym 

Kosaciec żółty Turzyca brzegowa Krwawnica pospolita



Plansza zbiorcza – Rys. 1



Rys. 1.
Miejsce relaksu

Stan istniejący



Plansza zbiorcza – wytyczony teren – zaplecze techniczne sporadycznych imprez masowychzaplecze techniczne sporadycznych imprez masowych



Wytyczony teren, który sporadycznie wykorzystywany będzie jako zaplecze techniczne przy organizacji imprez masowychWytyczony teren, który sporadycznie wykorzystywany będzie jako zaplecze techniczne przy organizacji imprez masowych
Stojak na rowery

Sezonowy punkt gastronomiczny

Ławka z oparciem Kosz na śmieci



Plansza zbiorcza – drewutnia



Drewutnia – zadaszenie na drewno 4x1m
Wariant 1

Wariant 2



Elementy małej architektury
Tablica informacyjna (taka jak istniejąca na terenie parku) Ławka z oparciem (taka jak istniejąca na terenie parku)

Stojak na rowery
(taki jak istniejące na terenie parku)

Stojak na rowery (propozycja
poza granicą wpisu do rejestru zabytków)

Ławka z oparciem (taka jak istniejąca na terenie parku)

Kosz na śmieci
(taki jak istniejące na terenie parku)

Kosz na śmieci (propozycja
poza granicą wpisu do rejestru 
zabytków)

Kosz na psie odchody

poza granicą wpisu do rejestru zabytków)



Elementy małej architektury – ławka dla matek karmiących



Toaleta przenośna
Przykład drewnianej obudowy dla toalety przenośnej Toalety przenośna przystosowana dla osób niepełnosprawnychToalety przenośna przystosowana dla osób niepełnosprawnych



Zielnik

Deska kompozytowa do obudowy 4x1m Stelaż do tablic edukacyjnych Przykłady tablic edukacyjnych

4 wygrodzone deskami kompozytowymi przestrzenie o wymiarach 1x4m każda, wyniesione nad poziom terenu do wys. 0,3m i wypełnion
obsadzony zostanie bylinami z informacjami o poszczególnych gatunkach, a pozostałe trzy przeznaczone są dla osób chętnych je 

Przykłady tablic edukacyjnych

4 wygrodzone deskami kompozytowymi przestrzenie o wymiarach 1x4m każda, wyniesione nad poziom terenu do wys. 0,3m i wypełnione ziemią urodzajną, z których jeden 
obsadzony zostanie bylinami z informacjami o poszczególnych gatunkach, a pozostałe trzy przeznaczone są dla osób chętnych je uprawiać.



Plansza zbiorcza – lunety widokowe


