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Termin 
 

 
16 października – 13 listopada  2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 30 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym. 
4 osoby przesłały swoje uwagi droga elektroniczną. 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Biurem Ogrodnika Miejskiego  

 

Staw Kaszownik (niegdyś nazywany Stawem Kaszowym) to drugi co 
do wielkości zbiornik wodny w Toruniu zasilany przez wody Strugi 
Toruńskiej. Został on utworzony przez Krzyżaków XIII na potrzeby 
napełniania fosy zamku krzyżackiego. W średniowieczu oraz  XIX 
wieku mieściły się tu młyny kaszowe. W latach 60. XX w. były nawet 
plany, aby przekształcić go w kąpielisko miejskie.   

Struga Toruńska, powszechnie zwana Bachą lub Baszką, to ponad 50 
km ciek wodny, który wraz z Wisłą oraz Drwęcą kształtuje stosunki 
wodne w naszym mieście. Rzeka rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu 
Chełmińskim (na wys. 100 m n.p.m., wypływa z jeziora Wieldządz), 
kończy zaś na Starym Mieście w Toruniu gdzie wpada do Wisły. Po 
drodze zasila swymi wodami jeziora: Płużnickie, Wieczno i 
Mlewieckie. 

Obszar Strugi Toruńskiej w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 
2020 został zaliczony, ze względu na liczne walory środowiskowe, 
historyczne, przyrodnicze oraz potencjał do kreowania przestrzeni 
aktywnego wypoczynku, do terenów, które szczególnie sprzyjają 
funkcji rekreacyjnej. 

Po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat stawu Kaszownik w 2014 r., 
w ramach konsultacji Zielony Toruń. Podczas spotkania z 
mieszkańcami dyskutowaliśmy o tym jakie działania podjąć, aby 
upiększyć to miejsce. Mieszkańcy wskazali m.in. na: potrzebę 
oczyszczenia i wybagrowania zbiornika, odgrodzenia terenu od ulicy 
pasem zieleni, montażu elementów małej architektury, stworzenia 
miejsca odpoczynku dla mieszkańców. 
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W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. 
Poddaliśmy ocenie dwa warianty koncepcji zagospodarowania stawu 
Kaszownik. Z aprobatą mieszkańców oraz pozytywną rekomendacją 
Wydziału Środowiska i Zieleni spotkał się wariant, który zakładał 
m.in.: bagrowanie zbiornika, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi 
nasadzeniami i małą architekturą, budowę dwóch pomostów, 
utworzenie miejsca dla celów małej gastronomii, ustawienie 
zadaszeń dla rowerów, lokalizację ścieżki rowerowej wokół stawu. 

W 2015 r. mieszkańcy mogli zapoznać się również z propozycją 
zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. 
Przy Kaszowniku do ul. Wojska Polskiego). Wówczas wybrano 
wariant, który zakładał,  m.in.: montaż elementów małej 
architektury, tj. siedziska oraz ławki, nowe nasadzenia drzew i 
krzewów, budowę chodników w śladzie ścieżek wydeptanych przez 
użytkowników, boisko do siatkówki i placu do street workoutu .] 

W 2017 r., w ramach konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak 
urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej?, mieszkańcy spotkali się po 
raz kolejny na tym terenie. Dodatkowo obszar możliwy do 
zagospodarowania poszerzono aż do ul. Chrobrego. Uczestnicy 
konsultacji wyrazili wówczas opinię, że  miejsce to powinno stanowić 
ostoję naturalnej przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno 
odbywać się przy użyciu ekologicznych surowców, np. pnie ściętych 
drzew. Należałoby również zachować jego niepowtarzalny charakter: 
folklorystyczne „kapliczki”, miejsca do wieszania prania, siedziska ze 
ściętych pni drzew. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na ogromną 
potrzebę miejsc do siedzenia dla mieszkańców, na których mogliby 
odpocząć, ławek i drzew na placach zabaw, wydzielonych przestrzeni 
do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity brak śmietników. 
Dodatkowo, zaproponowali ustawienie tablic informujących o 
zagrożeniach, jakie niesie dokarmianie dzikich zwierząt. 

W 2019 r. powstał projekt zagospodarowania koryta Strugi 
Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją 
ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika 
Kaszownik. Uwzględniono w nim wyniki wszystkich konsultacji 
społecznych przeprowadzonych do tej pory. Stąd też, na życzenie 
mieszkańców, zrezygnowano m.in. z budowy boiska do siatkówki i 
placu do street workoutu na terenach wzdłuż Strugi.  

Wstępny projekt zakłada m.in.: 
- wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw, 
- wprowadzenie pochylni przy schodach od strony dworca 
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autobusowego, 
- bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik oraz terenu 
przylegającego, wraz z naprawą i oczyszczeniem przepustu pod ul. 
bp. Jana Chrapka, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej i wymianą 
umocnienia faszynowego na odcinku od ul. St. Batorego do ul. bp. 
Jana Chrapka,       odmuleniem koryta, 
- odtworzenie elementów regulacyjnych na odpływie ze stawu 
Kaszownik, 
- odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku poprzez 
nasadzenia drzew, krzewów lub żywopłotu, 
- wykonanie niewielkich molo/pomostów, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej 
oraz nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu dekoracyjnego w 
kolorze czerwonym, 
- nowe nasadzenia wokół stawu – drzewa, krzewy, trzciny, 
roślinność szuwarowa, trawy, 
- w pobliżu osiedla Chrobrego: 

• wykonanie swobodnych siedzisk rozrzuconych wśród zieleni, 
• budowę chodników z nawierzchni mineralnej w śladzie 

ścieżek wydeptanych przez użytkowników. 

Projekt, który powstał w 2019 r. został wypracowany wspólnie z 
mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych pn. 
Zielony Toruń oraz konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić 
tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej? Uwzględniono w nim większość 
uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. Tegoroczne 
spotkanie jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego. 
Uczestnicy konsultacji mogli zapoznać się z gotowym projektem, 
wnieść ostateczne uwagi, dokonać drobnych modyfikacji, które nie 
zburzą rozwiązań wypracowanych na poprzednich etapach. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 

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

www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia  
ü ulotki informujące o spotkaniu przekazane mieszkańcom 

okolic stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej 
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Przebieg 
konsultacji 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 16 października 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 23 października 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 16 października – 13 listopada 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 13 listopada 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
23 października 2019 r. o godz. 17.00, w VI LO w Toruniu przy ul. 
Wojska Polskiego 47a odbyło się spotkanie konsultacyjne dla 
mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. 

Na początku spotkania przedstawiono jego uczestnikom założenia 
koncepcji zagospodarowania Strugi Toruńskiej oraz stawu 
Kaszownik, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika 
Kaszownik. W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość 
zadawania pytań, wnoszenia uwag oraz modyfikacji w ramach 
zaproponowanych rozwiązań.   

Osoby obecne na spotkaniu niemal jednogłośnie wyraziły pogląd, że 
tereny stawu Kaszownik oraz wzdłuż Strugi Toruńskiej powinny 
pozostać jak najbardziej naturalnymi. Dodatkowo należy zadbać o: 

� czystość wody w stawie oraz Strudze, 
�  porządek na tych terenach (regularne zbieranie śmieci oraz 

odchodów zwierzęcych, itp.), 
�  ochronę bioróżnorodności na obszarze Strugi oraz stawu, 
�  pogodzenie interesów wędkarzy i mieszkańców, 
� dostosowanie części terenu przy stawie dla osób 

niepełnosprawnych. 

Podczas spotkania swoje uwagi zgłosili również przedstawiciele 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Postulowali oni, aby: 
� pomosty na stawie przystosować dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami, 
� zbudować dodatkową kładkę, blisko lustra wody, z której 

mogliby oni korzystać. 
 
 
Konsultacje internetowe 
Do 13 listopada 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 4 osoby. 
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Koszty 
 

Wynajem cateringu na spotkanie – 300 zł 
Wydruk oraz kolportaż ulotek – 300 zł 
Razem – 600 zł 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 
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I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. 
Polski Związek Wędkarski: pomosty na stawie powinny być przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych (łagodny zjazd oraz barierki ochronne) 

Uwzględniono częściowo 
Dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami będzie pomost po 
stronie północnej. Z uwagi na zmianę stanowiska Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie 
kwalifikowalności wydatków – zmniejszono udziału kosztów 
infrastruktury do 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych. 
Dlatego też dostosowanie pomostu po stronie południowej będzie 
niemożliwe, z powodu braku środków finansowych.   

2. 
Polski Związek Wędkarski: kontakt z wodą powinien być bliższy – dookoła, 
zaraz przy lustrze wody, na szerokości 1,5 – 2 m powinno być przejście. 
Mogliby z niego korzystać wędkarze oraz dzieci.  

Uwzględniono częściowo 
Z uwagi na zmniejszenie udziału kosztów infrastruktury w projekcie do 
30% całkowitych kosztów kwalifikowanych, budowa takiej  kładki jest 
niemożliwa. Ponadto pozostaje ona w sprzeczności z uwagami 
mieszkańców, aby ingerencja w ten obszar była jak najmniejsza. 
Rozważana jest budowa kładki przy pomoście.                                                                              

3. Czy zbiornik zostanie pogłębiony? 
Odpowiedź 
Tak, staw będzie pogłębiony do wysokości przewidzianej w projekcie.  

4.  
Czy jest przewidziana regulacja stanu prawnego gruntów? Część Strugi 
znajduje się bowiem na gruncie spółdzielni. 

Odpowiedź 
UMT stara się dokonać korekty tych przebiegów. 

5. Murek oporowy w okolicy mostka przy ul. Batorego jest całkowicie 
zaniedbany. Podobnie sam mostek jest zanieczyszczony przez ptasie 
odchody. Należy zadbać o czystość na tych obiektach. 

Odpowiedź 
Uwagi poza zakresem konsultacji - dotyczą bieżącego utrzymania. 

Mostek w ponad 80% znajduje się na gruncie spółdzielni.  
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6. 
Ścięto drzewa na tym terenie i pozostawiono – pozostają tam już od ok. pół 
roku. Prośba, aby usunąć te drzewa z tego terenu. 

Odpowiedź 
Po interwencji UMT drzewa zostały usunięte. 

7. Czy projekt tężni przy Wojska Polskiego z Budżetu Obywatelskiego nie 
będzie kolidował z tym projektem? 

Odpowiedź 
Nie, projekt nie będzie kolidował z projektem tężni. 

8. W stawie nie powinno łowić się ryb, ponieważ znajduje zbyt blisko ulicy i 
przez to zanieczyszczony spalinami. 

Odpowiedź 

Uwaga poza zakresem konsultacji. Ponadto, stanowisko sprzeczne z 
opinią Polskiego Związku Wędkarstwa. 

9. Czy staw mógłby zostać podzielony na dwa zbiorniki, tak jak było to 
wcześniej? 

Nie uwzględniono 

Nie, ponieważ pogorszyłoby to znacznie możliwość samooczyszczania 
zbiornika i spowodowało szkody dla środowiska. 

10. Nie należy ruszać skarp przy stawie, gdyż podczas prac mogłyby się osunąć. 
Uwzględniono 

W projekcie nie przewidziano rozległej ingerencji w skarpy. 
Umocnione zostaną jedynie skarpy po stronie południowej, ponieważ 
noszą one ślady przemieszczania. 

11. Tereny Strugi oraz stawu należy pozostawić jak najbardziej naturalnymi. 
Znajduje się tam bowiem bardzo piękna roślinność, a w trzcinowiskach 
bytuje ptactwo. 

Uwzględniono 

Projekt zakłada szczególna ochronę zieleni. Elementy infrastrukturalne 
zostały w nim ograniczone do minimum. 
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12.  

W jakiej kwocie ta inwestycja ma się zamknąć i jaki jest przewidywalny 
termin jej zakończenia? 

Odpowiedź 

Przewidywalny koszt inwestycji to 4000 000 zł. Rozpoczęcie prac 
uzależnione jest od uzyskania środków finansowych – odblokowania 
dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

13. Ile drzew zostanie wyciętych w ramach realizacji projektu? 
Odpowiedź 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Usunięte zostaną jedynie chore, 
niszczejące okazy. 

14. Należy pogodzić interesy mieszkańców i wędkarzy. 
Uwzględniono 

Interesy mieszkańców i wędkarzy zostaną pogodzone. Projekt 
przewiduje udogodnienia dla wędkarzy oraz aranżację przestrzeni dla 
mieszkańców. 

15. Czy jest przewidziany monitoring?  
Odpowiedź 

W ramach projektu nie przewidziano monitoringu. 

16. Przydałyby się dodatkowe budki dla jerzyków oraz budki dla owadów. 
Mogłoby to mieć dodatkowy wymiar edukacyjny dla dzieci. 

Uwzględniono częściowo 

Projekt nie przewiduje wieży dla jerzyków, gdyż nieopodal 
konsultowane terenu znajduje się taka wieża. 

Budki dla owadów zostaną uwzględnione w projekcie. 

17. Przede wszystkim należy zadbać o wodę w Strudze oraz w stawie. Trzeba 
Uwzględniono 

Projekt będzie realizowany ze szczególna uwaga na wodę znajdującą 
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dbać o to aby zachować wodę w Kaszowniku. się w Strudze oraz stawie. 

18. Należy zadbać o czystość na tym terenie – regularnie sprzątać śmieci. 
Odpowiedź 

Uwagi poza zakresem konsultacji - dotyczy bieżącego utrzymania. 

 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Witam chciałbym zgłosić swój pomysł aby staw oczyścić i zrobić wygodną 
plażę dla młodych małżeństw z dziećmi do wypoczynku wraz z  miejscami na 
pikniki 

Nie uwzględniono 

Wykonanie plaży nie jest możliwe z uwagi na nachylenie skarp. 
Ponadto plaża pozostaje w sprzeczności wobec postulatów, aby 
pozostawić ten teren jak najbardziej naturalnym. 

2. 
 
1. Proszę o montaż nowych tablic informacyjnych - przy Strudze oraz przy 
Kaszowniku, dotyczących historii tych miejsc. 
2. Proszę o montaż tablic informacyjnych / edukacyjnych - przy Strudze oraz 
przy Kaszowniku, dotyczących flory oraz fauny występującej wzdłuż Strugi 
oraz wokół Stawu. 
3. Proszę o montaż tak wzdłuż Strugi jak i/lub w okolicach stawu kolejnej 
wieży dla jerzyków. 
4. Proszę o montaż tak wzdłuż Strugi jak i w okolicach Stawu Kaszownik 
budek dla ptaków na drzewach oraz budek dla owadów. 
5. Proszę o rezygnację z montażu trapu - pomostu zlokalizowanego na 
wysokości lustra wody, wokół brzegów całego Stawu - jest to pomysł 
zgłoszony przez wędkarzy - proszę rozważyć montaż takiego pomostu tylko 
wzdłuż zachodniego i północnego brzegu - tam, gdzie byłby bezpośredni 
dostęp z rampy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. 

Uwzględniono częściowo 

1. Tablice zostaną uwzględnione w projekcie. 

2. Tablice zostaną uwzględnione w projekcie. 

3. Projekt nie przewiduje wieży dla jerzyków, gdyż nieopodal 
konsultowanego  terenu znajduje się taka wieża. 

4. Budki dla ptaków oraz owadów zostaną uwzględnione w projekcie. 

5. Do analizy -  pomost może być zamontowany tylko w miejscu, gdzie 
będzie umocniony brzeg. 
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6. Proszę o montaż kamer miejskiego monitoringu. Okolica wokół stawu jest 
obecnie często odwiedzana przez amatorów alkoholi czy różnej maści 
wandali, dodatkowo kiedy staw zostanie osłonięty roślinnością od strony 
ulicy Przy Kaszowniku, stanie się miejscem jeszcze bardziej ustronnym i 
narażonym na wszelkiego rodzaju alkoholowe ekscesy. Zamontowane 
wyposażenie narażone zostanie na błyskawiczną dewastację. 

 

6. W ramach projektu nie przewidziano monitoringu. 

3. 
Dzień dobry, 

Pragnę zgłosić swoje uwagi do poddanego obecnym konsultacjom 
społecznym projektu zagospodarowania koryta Strugi Toruńskiej wraz z 
rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od 
ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik: 

Z uwagi na wagę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przedmiotowego 
obszaru, jak również ochronę i zachowanie funkcjonującego tam 
ekosystemu bardzo proszę aby zachowany został w najwyższym możliwym 
stopniu jego naturalny charakter, a dodane zostały jedynie nieliczne 
elementy infrastrukturalne poprawiające jego funkcjonalność. 

1. W moim odczuciu maksymalnie jeden pomost jest już wystarczająco 
obciążającą ingerencją w środowisko naturalne stawu Kaszownik - proszę o 
likwidację przynajmniej jednego z dwóch zaproponowanych przez 
projektanta pomostów przy Stawie Kaszownik. 

2. Zaproponowana ścieżka rowerowa, uwzględniająca wytyczone szlaki 
powinna być wykonana raczej ze zwykłego asfaltu - jest to materiał tańszy, 
łatwiejszy w późniejszym utrzymaniu, wygodniejszy dla rowerzysty i 
koresponduje z większością dróg rowerowych realizowanych na terenie 
naszego miasta. Maksymalnie 3 stojaki rowerowe na całym obszarze 

Uwzględniono 

Zgodnie z projektem teren ma pozostać jak najbardziej naturalnym. 

1. Z uwagi na zmniejszenie środków na infrastrukturę do 30% kosztów 
całkowitych, taka możliwość będzie brana pod uwagę. 

2. Z uwagi na zmniejszenie środków na infrastrukturę do 30% kosztów 
całkowitych, taka możliwość będzie brana pod uwagę. 

Ilość stojaków zostanie dostosowana do potrzeb rowerzystów. 

3. Z uwagi na zmniejszenie środków na infrastrukturę do 30% kosztów 
całkowitych, taka możliwość będzie brana pod uwagę 

4. Z uwagi na zmniejszenie środków na infrastrukturę do 30% kosztów 
całkowitych, taka możliwość będzie brana pod uwagę. 

5. Ilość ławek i koszów zostanie dostosowana do potrzeb 
użytkowników terenu. 

6. Zostanie uwzględnione w projekcie. 
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objętym projektem. 

3. Pozostałe nawierzchnie syntetyczne powinny być maksymalnie 
ograniczone w projekcie i zastąpione trawą lub innymi nawierzchniami 
naturalnymi. Granity i kostki są w tym miejscu naprawdę niepotrzebne, bo 
to tylko podniesie koszty projektu i jego utrzymania - a lepiej przeznaczyć te 
środki dla późniejszą pielęgnację i utrzymanie zieleni. Uczyńmy z tego 
miejsca zadbany, wypielęgnowany teren zieleni dla spokojnego odpoczynku 
fauny i ludzi. 

4. Miejsce pod usługi sezonowe powinno być co najwyżej utwardzonym 
naturalnie terenem z ewentualnym doprowadzeniem niezbędnych 
mediów na wypadek potrzeby organizacji imprez okolicznościowych. Nie 
powinno ono być nadmiernie rozbudowywane i wtapiać się w naturalne 
otoczenie, aby nie prowokować ewentualnych dewastacji i zanieczyszczeń 
zbiornika wodnego i naturalnej ostoi ptaków. 

5. Mała architektura - w postaci maksymalnie 2-3 ławek i koszy na 
śmieci/psie odchody powinna być również wystarczająca. Zasadna jest co 
najwyżej drobna infrastruktura dla wędkarzy - bo wędkowanie nie generuje 
hałasu.  

6. Wzmocnijmy ten teren naturalną izolacją zieleni (np. żywopłotem) 
odgradzającym ten obszar od już i tak wystarczająco gwarnych ulic 
znajdujących się w pobliżu. Nowe nasadzenia zieleni i niezbędne zabiegi na 
roślinności już istniejącej to wystarczająca kosmetyka tego urokliwego 
zakątka miasta. 

7. Jakaś tablica edukacyjna i/lub informacyjna byłaby tu dodatkowo miłym 
akcentem, bo historia tego miejsca jest naprawdę bardzo ciekawa. 

8. Dla zwiększenia bezpieczeństwa tego obszaru i zminimalizowania ryzyka 

7. Zostanie uwzględnione w projekcie. 

8. Zostanie uwzględnione w projekcie. 

9.  Siedziska będą wpisywały się w krajobraz. Ich ilość zostanie 
dostosowana do potrzeb użytkowników terenu. 
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dewastacji i wandalizmu można by zaprojektować dodatkowe oświetlenie 
lub usprawnić istniejące. 

9. Bardzo proszę także, aby ilość siedzisk zaproponowanych wśród zieleni 
była jak najmniejsza i najbardziej naturalna.  

Dziękując z góry za uwzględnienie moich propozycji obywatelskich w 
Raporcie z konsultacji, pozdrawiam serdecznie. 

 

4.  
Dzień dobry, 
 
1. Wnoszę o nasadzenie dodatkowej zieleni izolacyjnej od strony ul. Przy 
Kaszowniku w celu zmniejszenie hasłu i zanieczyszczeń. 
2. Wnioskuję o wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w celu 
polepszenia dojścia do odnawianego terenu rekreacyjnego według 
schematu w załączeniu. Do każdego terenu rekreacyjnego powinien być 
łatwy dostęp, ponadto przejście usprawniło by dojście na starówkę. 
3. Wnioskuję o zastosowanie niewielkich zapór na Strudze Toruńskiej w celu 
spowolnienia odpływu wody, lepszego nawilżenia terenu. Na strudze często 
występują spadki poziomu wody, zastosowanie zapór, szczególnie w dalszej 
części Strugi umożliwiłoby zatrzymanie wody. 

 

Uwzględniono częściowo 

1. Zostanie uwzględnione w projekcie. 

2. Wyznaczenie nowego przejścia nie jest możliwe, ponieważ w 
pobliżu znajduje się kilka przejść dla pieszych. 

3. Nie przewiduje się budowy zapór. Można rozważyć natomiast 
piętrzenia na istniejących budowlach hydrotechnicznych. 
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Odpowiedź: 

Dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami będzie pomost po stronie północnej. Z uwagi na 
zmianę stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie 
kwalifikowalności wydatków – zmniejszono udziału kosztów infrastruktury do 30% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych. 
Dlatego też dostosowanie pomostu po stronie południowej będzie niemożliwe, z powodu braku 
środków finansowych. 
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 16 października  – 13 listopada 2019 r. konsultacje 
społeczne dotyczące rewitalizacji Strugi Toruńskiej oraz stawu 
Kaszownik, na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika 
Kaszownik.  
 
23 października 2019 r. o godz. 17.00, w VI LO w Toruniu przy ul. 
Wojska Polskiego 47a odbyło się spotkanie konsultacyjne dla 
mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 30 osób. 

Osoby obecne na spotkaniu niemal jednogłośnie wyraziły pogląd, 
że tereny stawu Kaszownik oraz wzdłuż Strugi Toruńskiej powinny 
zachować naturalny charakter. Dodatkowo należy zadbać o: 

� czystość wody w stawie oraz Strudze, 
� porządek na tych terenach (regularne zbieranie śmieci oraz 

odchodów zwierzęcych, itp.), 
�  ochronę bioróżnorodności na obszarze Strugi oraz stawu, 
�  pogodzenie interesów wędkarzy i mieszkańców, 
� dostosowanie części terenu przy stawie dla osób 

niepełnosprawnych. 

Podczas spotkania swoje uwagi zgłosili również przedstawiciele 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Postulowali oni, aby: 
� pomosty na stawie przystosować dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami, 
� zbudować dodatkową kładkę, blisko lustra wody, z której 

mogliby oni korzystać. 
 
W ramach konsultacji mieszkańcy mieli również możliwość 
przesłania swoich uwag drogą elektroniczną. Z tej możliwości 
skorzystały cztery osoby. Zgłoszone przez nie postulaty dotyczyły: 
� budowy plaży przy stawie Kaszownik, 
� montażu tablic przyrodniczo-historycznych przy Strudze orz 

wokół stawu, 
� montażu kolejnej wieży dla jerzyków oraz domków dla 

owadów, 
�  prośby o  rezygnację z montażu trapu - pomostu 

zlokalizowanego na wysokości lustra wody, wokół 
brzegów całego Stawu  

� montażu kamer miejskiego monitoringu.  
� nasadzenia dodatkowej zieleni izolacyjnej od strony ul. 

Przy Kaszowniku w celu zmniejszenie hasłu i 
zanieczyszczeń, 
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� - rezygnacji z części elementów infrastruktury, tj. jeden 
pomost, ścieżka rowerowa z kolorowego bruku. 

 
Do UMT wpłynęło również jedno oficjalne  pismo w sprawie 
konsultacji społecznych – od Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Toruniu, z prośbą,  aby część terenów przybrzeżnych stawu 
Kaszownik przystosować dla osób z niepełnosprawnościami, 
rodziców z wózkami oraz pozostałych osób, które mają problemy z 
poruszaniem. 
 
Wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji zostały 
szczegółowo przeanalizowane przez wydziały merytoryczne UMT 
pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie 
zagospodarowania dla tego terenu.  
Podczas trwania konsultacji nastąpiła również zmiana stanowiska 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotycząca kwalifikowalności wydatków – zmniejszono udziału 
kosztów infrastruktury do 30% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych. W związku z czym należy zmniejszyć ilość 
projektowanych elementów wyposażenia na tych terenach. 
 
Wyniki konsultacji społecznych pozostają jednak w zgodzie z ze 
stanowiskiem NFOŚiGW, gdyż najważniejszym propozycją, która z 
nich wynika jest dbałość o naturalny charakter tych terenów i 
ochrona środowiska naturalnego. 
 
Następnym etapem będzie stworzenie projektu budowlanego dla 
tych terenów. 
 

 

 

 

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 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,17 października 2019 r.  

 

Cały tekst: 

23 października 2019 roku w VI LO w Toruniu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu 
stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej.  

Staw Kaszownik (niegdyś nazywany Stawem Kaszowym) to drugi co do wielkości zbiornik wodny w 
Toruniu zasilany przez wody Strugi Toruńskiej. Został on utworzony przez Krzyżaków XIII na potrzeby 
napełniania fosy zamku krzyżackiego. W średniowieczu oraz  XIX wieku mieściły się tu młyny 
kaszowe. W latach 60. XX w. były nawet plany, aby przekształcić go w kąpielisko miejskie.   

Struga Toruńska, powszechnie zwana Bachą lub Baszką, to ponad 50 km ciek wodny, który wraz z 
Wisłą oraz Drwęcą kształtuje stosunki wodne w naszym mieście. Rzeka rozpoczyna swój bieg na 
Pojezierzu Chełmińskim (na wys. 100 m n.p.m., wypływa z jeziora Wieldządz), kończy zaś na Starym 
Mieście w Toruniu gdzie wpada do Wisły. Po drodze zasila swymi wodami jeziora: Płużnickie, Wieczno 
i Mlewieckie. 

Obszar Strugi Toruńskiej w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 został zaliczony, ze 
względu na liczne walory środowiskowe, historyczne, przyrodnicze oraz potencjał do kreowania 
przestrzeni aktywnego wypoczynku, do terenów, które szczególnie sprzyjają funkcji rekreacyjnej. 



 
 

19 
 

Jak przebiegały konsultacje w sprawie stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej (odcinek do ul. 
Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik)? 

Po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat stawu Kaszownik w 2014 r., w ramach konsultacji Zielony 
Toruń. Podczas spotkania z mieszkańcami dyskutowaliśmy o tym jakie działania podjąć, aby upiększyć 
to miejsce. Mieszkańcy wskazali m.in. na: potrzebę oczyszczenia i wybagrowania zbiornika, 
odgrodzenia terenu od ulicy pasem zieleni, montażu elementów małej architektury, stworzenia 
miejsca odpoczynku dla mieszkańców. 

W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Poddaliśmy ocenie dwa warianty 
koncepcji zagospodarowania stawu Kaszownik. Z aprobatą mieszkańców oraz pozytywną 
rekomendacją Wydziału Środowiska i Zieleni spotkał się wariant, który zakładał m.in.: bagrowanie 
zbiornika, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami i małą architekturą, budowę dwóch 
pomostów, utworzenie miejsca dla celów małej gastronomii, ustawienie zadaszeń dla rowerów, 
lokalizację ścieżki rowerowej wokół stawu. 

W 2015 r. mieszkańcy mogli zapoznać się również z propozycją zagospodarowania terenów wzdłuż 
Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. Przy Kaszowniku do ul. Wojska Polskiego). Wówczas wybrano 
wariant, który zakładał,  m.in.: montaż elementów małej architektury, tj. siedziska oraz ławki, nowe 
nasadzenia drzew i krzewów, budowę chodników w śladzie ścieżek wydeptanych przez 
użytkowników, boisko do siatkówki i placu do street workoutu. 

W 2017 r., w ramach konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi 
Toruńskiej?, mieszkańcy spotkali się po raz kolejny na tym terenie. Dodatkowo obszar możliwy do 
zagospodarowania poszerzono aż do ul. Chrobrego. Uczestnicy konsultacji wyrazili wówczas opinię, 
że  miejsce to powinno stanowić ostoję naturalnej przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno 
odbywać się przy użyciu ekologicznych surowców, np. pnie ściętych drzew. Należałoby również 
zachować jego niepowtarzalny charakter: folklorystyczne „kapliczki”, miejsca do wieszania prania, 
siedziska ze ściętych pni drzew. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na ogromną potrzebę miejsc do 
siedzenia dla mieszkańców, na których mogliby odpocząć, ławek i drzew na placach zabaw, 
wydzielonych przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity brak śmietników. Dodatkowo, 
zaproponowali ustawienie tablic informujących o zagrożeniach, jakie niesie dokarmianie dzikich 
zwierząt. 

Projekty stawu Kaszownik i terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej w 2019 r. 

W 2019 r. powstał projekt zagospodarowania koryta Strugi Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika 
Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika 
Kaszownik. Uwzględniono w nim wyniki wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych do tej 
pory. Stąd też, na życzenie mieszkańców, zrezygnowano m.in. z budowy boiska do siatkówki i placu 
do street workoutu na terenach wzdłuż Strugi.  

Wstępny projekt zakłada m.in.: 

- wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw, 

- wprowadzenie pochylni przy schodach od strony dworca autobusowego, 

- bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik oraz terenu przylegającego, wraz z naprawą i 
oczyszczeniem przepustu pod ul. bp. Jana Chrapka, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej i wymianą 
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umocnienia faszynowego na odcinku od ul. St. Batorego do ul. bp. Jana Chrapka,       odmuleniem 
koryta, 

- odtworzenie elementów regulacyjnych na odpływie ze stawu Kaszownik, 

- odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku poprzez nasadzenia drzew, krzewów lub 
żywopłotu, 

- wykonanie niewielkich molo/pomostów, 

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej oraz nawierzchni ścieżki rowerowej 
z betonu dekoracyjnego w kolorze czerwonym, 

- nowe nasadzenia wokół stawu – drzewa, krzewy, trzciny, roślinność szuwarowa, trawy, 

- w pobliżu osiedla Chrobrego: 

• wykonanie swobodnych siedzisk rozrzuconych wśród zieleni, 

• budowę chodników z nawierzchni mineralnej w śladzie ścieżek wydeptanych przez 
użytkowników. 

Do pobrania: 

• projekt zagospodarowania stawu Kaszownik 
• projekt zagospodarowania Strugi Toruńskiej 
• prezentacja dotycząca koncepcji 

Dlaczego spotykamy się ponownie? 

Projekt, który powstał w 2019 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch 
etapów konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń oraz konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak 
urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej? Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych 
przez uczestników konsultacji. Tegoroczne spotkanie jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego. 
Uczestnicy konsultacji będą mogli zapoznać się z gotowym projektem, wnieść ostateczne uwagi, 
dokonać drobnych modyfikacji, które nie zburzą rozwiązań wypracowanych na poprzednich etapach. 
Zadanie ma szansę uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości ok. 85% całkowitej wartości projektu. 

Zapraszamy mieszkańców do: 

• zapoznania się ze wstępnymi projektami zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi 
Toruńskiej od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik, 

• przekazania swoich uwag i opinii, 
• wprowadzania ostatecznych, drobnych modyfikacji do projektu. 

Zapraszamy na spotkanie -23 października 2019 r. o godz. 17.00 w VI LO w Toruniu przy ul. Wojska 
Polskiego 47 a, 
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Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi 
Toruńskiej przyjdź na spotkanie 23 października 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres 
konsultacje@um.torun.pl. 

Uwagi zbieramy do 13 listopada 2019 r. 
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl,  13 października 2019 r.  
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Informacja w Gazecie Wyborczej , 21 października  2019 r. 

 

 

 

Cały tekst: 

Staw Kaszownik, niegdyś nazywany Stawem Kaszowym, to drugi co do wielkości zbiornik wodny w 
Toruniu zasilany przez wody Strugi Toruńskiej. Został utworzony przez Krzyżaków w XIII w. na 
potrzeby napełniania fosy zamku krzyżackiego. W średniowieczu oraz XIX wieku mieściły się tu młyny 
kaszowe. W latach 60. XX w. były nawet plany, aby przekształcić go w kąpielisko miejskie. 
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Struga Toruńska, powszechnie zwana Bachą lub Baszką, to liczący ponad 50 km ciek wodny, który 
wraz z Wisłą oraz Drwęcą kształtuje stosunki wodne w naszym mieście. Rzeka rozpoczyna swój bieg 
na Pojezierzu Chełmińskim – na wysokości 100 m n.p.m., wypływa z jeziora Wieldządz. Kończy zaś na 
Starówce w Toruniu, gdzie wpada do Wisły. Po drodze zasila swymi wodami jeziora: Płużnickie, 
Wieczno i Mlewieckie. 

Obszar Strugi Toruńskiej w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 został zaliczony, ze 
względu na liczne walory środowiskowe, historyczne, przyrodnicze oraz potencjał do kreowania 
przestrzeni aktywnego wypoczynku, do terenów, które szczególnie sprzyjają funkcji rekreacyjnej. 

Jak przebiegały konsultacje w sprawie stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. Batorego 
do wylotu ze zbiornika Kaszownik)? – Po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat stawu Kaszownik w 
2014 r. podczas konsultacji Zielony Toruń – mówią urzędnicy. – Podczas spotkania z mieszkańcami 
dyskutowaliśmy o tym, jakie działania podjąć, aby upiększyć to miejsce. Mieszkańcy wskazali m.in. na: 
potrzebę oczyszczenia i wybagrowania zbiornika, odgrodzenia terenu od ulicy pasem zieleni, 
montażu elementów małej architektury, stworzenia miejsca odpoczynku dla mieszkańców. 

W 2015 r. zobaczyliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Urzędnicy poddali ocenie dwa warianty 
koncepcji zagospodarowania stawu Kaszownik. Z aprobatą mieszkańców oraz pozytywną 
rekomendacją Wydziału Środowiska i Zieleni spotkał się wariant, który zakładał m.in. bagrowanie 
zbiornika, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami i małą architekturą, budowę dwóch 
pomostów, utworzenie miejsca dla celów małej gastronomii, ustawienie zadaszeń dla rowerów, 
lokalizację ścieżki rowerowej wokół stawu. 

W 2015 r. mieszkańcy mogli zapoznać się również z propozycją zagospodarowania terenów wzdłuż 
Strugi Toruńskiej (odcinek od Przy Kaszowniku do ul. Wojska Polskiego). Wówczas wybrano wariant, 
który zakładał m.in. montaż elementów małej architektury, tj. siedziska oraz ławki, nowe nasadzenia 
drzew i krzewów, budowę chodników w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników, boisko do 
siatkówki i placu do street workoutu. 

W 2017 r. podczas konsultacji „Wypoczynek nad Strugą” mieszkańcy spotkali się po raz kolejny na 
tym terenie. Dodatkowo obszar możliwy do zagospodarowania poszerzono aż do ul. Chrobrego. 
Uczestnicy konsultacji wyrazili wówczas opinię, że miejsce to powinno stanowić ostoję naturalnej 
przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno odbywać się przy użyciu ekologicznych surowców, np. 
pnie ściętych drzew. Należałoby również zachować jego niepowtarzalny charakter: folklorystyczne 
„kapliczki”, miejsca do wieszania prania, siedziska ze ściętych pni drzew. Mieszkańcy zwrócili również 
uwagę na ogromną potrzebę miejsc do siedzenia dla mieszkańców, na których mogliby odpocząć, 
ławek i drzew na placach zabaw, wydzielonych przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity 
brak śmietników. Dodatkowo zaproponowali ustawienie tablic informujących o zagrożeniach, jakie 
niesie dokarmianie dzikich zwierząt. 

W 2019 r. powstał projekt zagospodarowania koryta Strugi Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika 
Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. 
Uwzględniono w nim wyniki wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych do tej pory. Stąd 
też, na życzenie mieszkańców, zrezygnowano m.in. z budowy boiska do siatkówki i placu do street 
workoutu na terenach wzdłuż Strugi. 

Wstępny projekt zakłada m.in. wykonanie ścieżki rowerowej, wprowadzenie pochylni przy schodach 
od strony dworca autobusowego, bagrowanie i oczyszczenie stawu, odtworzenie elementów 
regulacyjnych na odpływie, odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku, wykonanie 
niewielkich pomostów, 
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Spotkanie odbędzie się w środę o godz. 17 w VI LO w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 47 a. Swoje 
sugestie można do 13 listopada wysłać też mailem na adres konsultacje@um.torun.pl 
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Informacja w TVToruń,  23 października 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na portalu Twoje-Miasto.pl , 17 października 2019 r. 
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Informacja zamieszczona w Gazecie Nowości Dziennik Toruński , 21 października 2019 r. 

 

 


