
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Raport 
 

Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji części zabytkowego Parku 
Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, obejmującej tereny: 

Martówki, tzw. stawu z łabędziami, pomiędzy stawami w części środkowej 
parku oraz fragmenty ścieżek w części północno-zachodniej 

 i południowo-wschodniej 
 

Grudzień 2019 r.  

NOWE OBLICZE PARKU 

NA BYDGOSKIM 
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Termin 
 

 
12 listopada – 3 grudnia 2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 20 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  

 
Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu  to najstarszy i największy 
park miejski w Toruniu. Jego początki sięgają 1816 r. Położony na 
prawym brzegu Wisły, w części miasta Bydgoskie Przedmieście, 
 zajmuje powierzchnię 25 hektarów, z czego 0,5 hektara przypada 
na wody. Posiada bardzo okazały drzewostan, o bogatym składzie 
gatunkowym  - 65 gatunków i odmian drzew i 30 gatunków krzewów 
rodzimych i egzotycznych, m.in.: jedyny w Toruniu kasztan jadalny, 
klon tatarski, ozdobne drzewko mąkini, a także kłęk kanadyjski. 
Jest to park typu angielskiego, założony początkowo na terenach 
pocegielnianych, dlatego  dawniej nazywano go Parkiem Cegielnia. 
Swój ostateczny kształt zyskał w latach dwudziestych XX wieku. 
Stanowi cenne dzieło sztuki ogrodowej o wysokiej wartości 
przyrodniczej, która zadecydowała o wpisaniu tego terenu do 
rejestru zabytków. 
 Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na 
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (3 etap) figuruje w Gminnym 
Programie Rewitalizacji. Dlatego też w 2019 r. Wydział Środowiska i 
Zieleni rozpoczął prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej 
dla tego przedsięwzięcia. Stanowi ono kolejny etap rewitalizacji 
Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 
Podczas opracowywania koncepcji projektowej zostały wzięte pod 
uwagę m.in. wyniki konsultacji społecznych z 2015 r. w sprawie 
zagospodarowania terenów wzdłuż prawego brzegu Wisły od 
Przystani AZS do parku Drzewnego. Wtedy to mieszkańcy 
uczestniczyli w spacerze badawczym po terenie Martówki. Wskazali 
oni wówczas m.in.  na potrzebę: 

• uporządkowania tego ternu, 
• ustawienia koszy na śmieci, 
• dokonania modernizacji istniejących placów zabaw 
• podcięcia krzewów, aby dzieci były bardziej widoczne 
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podczas zabawy, 
• oczyszczenia stawu, 
• utwardzenia ścieżki wzdłuż Martówki, aby swobodnie mogły 

się po niej poruszać rowery nawet podczas deszczu. 
Projekt Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu , który powstał w 2019 r. obejmuje: 
1)      modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, 
łączącego błonia nadwiślańskie z północną częścią Parku; 
utwardzenie alejek w technologii naśladującej nawierzchnię 
naturalną, z zapewnieniem odpowiedniego odpływu wody, 
2)      umocnienie i reprofilację brzegów i skarp oraz uszczelnienie 
zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 
3)      doposażenie parku w obiekty małej architektury, m.in.: 
platforma drewniana pomiędzy małymi stawami parkowymi, obiekt 
uwzględniający potrzeby matek karmiących, ławki i siedziska, kosze 
na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, drewutnia, mini 
sad, zielnik, lunety obserwacyjne, karmniki, domki lęgowe dla 
ptaków i nietoperzy, infrastruktura dla wędkarzy, identyfikacja 
wizualna parku (drogowskazy, mapy, tablica informacyjno-
pamiątkowa, itd.), 
4)      modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego, 
5)      wytyczenie terenu, który będzie wykorzystywany 
okolicznościowo, jako zaplecze techniczne przy organizowaniu 
imprez masowych, 
6)      dodatkowe nasadzenia zieleni oraz prace pielęgnacyjne 
7)      dostosowanie funkcjonalne obszaru do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami  
W ramach konsultacji mieszkańcy zostali poinformowani, że ww. 
projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Stąd też, wszystkie założenia w nim zawarte muszą być 
z tym programem spójne. 
 Dlatego też w projekcie nie można było zmieniać: 

• obszaru objętego projektem – kolejne części parku będą 
realizowane w późniejszych okresach, 

• zakresu rzeczowego projektu – projekt powinien 
obejmować zakresem: modernizacje układu komunikacji, 
modernizacje układu wodnego, doposażenie w obiekty 
małej architektury, dodatkowe nasadzenia zieleni. 

Co mieszkańcy  mogli zmienić? 
Wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowego, zgodne z 
obszarem projektowym: 
1) elementy małej architektury, 
2) kompozycje dodatkowych nasadzeń, 
3) formy modernizacji układów komunikacji oraz układów wodnych. 
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 Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się  z 
projektem Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na 
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Zostali również zaproszeni do 
udziału w otwartym spotkaniu oraz poproszeni o przekazanie 
swoich uwag i opinii do projektu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
ü serwis internetowy Urzędu Miasta Torunia: 

www.konsultacje.torun.pl 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom 

pozarządowym, Radzie Okręgu Bydgoskie oraz Radnym 
Miasta Torunia  

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 12 listopada 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 19 listopada 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 12 listopada – 3 grudnia 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 3 grudnia 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
19 listopada 2019 r. o godz. 17.00 , w Centrum Targowym Park przy 
ul. Szosa Bydgoska 3, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami 
w sprawie rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu (etap 3).Wzięło w nim udział ok. 20 osób. 
 
Na początku spotkania zaprezentowano mieszkańcom projekt, który 
powstał w 2019 r. Uwzględnia on m.in. wyniki konsultacji 
społecznych z 2015 r. oraz wytyczne  Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Toruniu. Obszar inwestycyjny tego projektu 
obejmuje teren położony na działkach nr: 98, 127, 151, 77/2, 112, 
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113, 117/3, 145/1 i 145/2, 148, - obręb 12. 
 
W komunikacie, który zamieszczono na stronie konsultacji 
społecznych, stronach miejskich serwisów internetowych oraz w 
mediach lokalnych, zawarto informację, że projekt pn. Rewitalizacja 
zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w 
Toruniu (3 etap) figuruje w Gminnym Programie Rewitalizacji. Stąd 
też wszystkie założenia w nim zawarte, muszą być z tym programem 
spójne. Mieszkańcy zostali zatem poinformowani, że na tym etapie 
konsultacji niedopuszczalna jest zmiana obszaru objętego projektem 
oraz  zakresu rzeczowego projektu. Można natomiast ingerować we 
wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowego, zgodne z 
obszarem projektowym, tj.: elementy małej architektury, 
kompozycje dodatkowych nasadzeń, formy modernizacji układów 
komunikacji oraz układów wodnych. 
 
Uczestnicy spotkania zgłosili dodatkowe uwagi do projektu. 
Najważniejsze z nich dotyczyły: 
-  oczyszczenia i prześwietlenia gąszczu, który znajduje się od strony 
ul. Przybyszewskiego, tak, żeby miejsce to nabrało charakteru 
parkowego, 
- pozostawienia przy ścieżkach pasa zieleni, który oddali od nich 
drzewa,  
- sprowadzenia łabędzi na tzw. staw z łabędziami oraz ozdobnych 
rybek do małego stawu,  
- potrzeby zadbania o ścieżkę oraz zieleń wokół stawu na Martówce,  
- konieczności prześwietlenia niektórych terenów w parku, 
- ustanowienia zakazu wjazdu samochodów na teren Martówki, 
- przemyślenia raz jeszcze możliwości montażu kaczkomatów oraz 
stojaków na parasole przy ławkach.  
 

 
 
Konsultacje internetowe 
Do 3 grudnia 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 4 osoby. 

 
 

 

Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie – 500 zł 
Razem – 500 zł 
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Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Czy zostało przewidziane, aby wszystkie projektowane ławki  były spójne z tymi, które już są? UWZGLĘDNIONO 

Tak, wszystkie projektowane elementy małej 
architektury, w tym również ławki, będą spójne z 
już istniejącymi. 

2. 
Od strony ul. Przybyszewskiego mamy gąszcz, który należałoby oczyścić i prześwietlić, tak, żeby 
miejsce to miało charakter parkowy. 
 

UWZGLĘDNIONO 
Wszelkie prace wykonawcze, również te 
dotyczące zieleni, prowadzone będą w granicach 
opracowania. Jeżeli wystąpi taka konieczność, 
wskazane zostaną miejsca do wykonania 
prześwietleń. 

3. 
Ścieżki powinny mieć z boku pas trawy, natomiast drzewa powinny znajdować się nieco dalej od 
nich. 

UWZGLĘDNIONO 
Wzdłuż ścieżek będzie znajdować się pas zieleni. 
Zostanie wprowadzona korekta zasięgu 
istniejącej nawierzchni, dzięki czemu drzewa 
będą oddalone od ścieżek. 

4. Państwo planujecie nowe nasadzenia, a moim zdaniem park należałoby prześwietlić 
UWZGLĘDNIONO CZĘŚCIOWO 
Nowe nasadzenia będą miały charakter nasadzeń 
podkreślających alejowy układ wybranych ciągów 
komunikacyjnych oraz uczytelniających zasięg 
Martówki. Zakłada się również wprowadzenie 
drzew w formie „mini sadu”,  na przestrzeni, 
która jest obecnie otwarta. 
 Jeżeli wystąpi taka konieczność, wskazane 
zostaną miejsca do wykonania prześwietleń w 
granicach obszaru opracowania.  
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5. Łabędzie powinny wrócić na tzw. staw z łabędziami . Powinien tam się również znaleźć domek dla 
tych ptaków. 

UWZGLĘDNIONO 
Uwaga zostanie uwzględniona.  

6. Do małego stawu powinny wrócić ozdobne rybki. 
NIE UWZGLĘDNIONO 
Uwaga wykracza poza przedmiot opracowania. 
Uwaga będzie rozważana ponownie po realizacji 
projektu, kiedy zostaną przywrócone 
odpowiednie warunki wodne zbiorników. 

7. Czy wróci żywopłot przy stawie? 
NIE UWZGLĘDNIONO 
Nie przewiduje się nasadzeń żywopłotu, z uwagi 
na ryzyko zanieczyszczenia stawu opadającymi 
liśćmi. 

8. Wokół stawu jest błoto, kałuże i nie da się tamtędy przejść. Należałoby to poprawić. 
Uwaga poza zakresem opracowania 
Gmina realizuje obecnie inny projekt -  na 
wykonanie modernizacji alejek wraz z 
odwodnieniem przy stawie oraz budową zejścia 
północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na 
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Porządkuje 
on kwestie wód opadowych oraz przewiduje 
nową nawierzchnię wokół stawu z łabędziami. 
Planowane zakończenie realizacji – do połowy 
2020 r. 

9. Dookoła stawu brakuje ładnej zieleni – są tam same chaszcze. Zieleń jest niekontrolowana. Czy 
jest przewidziane prześwietlenie tych terenów? 

UWZGLĘDNIONO 
Jeżeli wystąpi taka konieczność,  wskazane 
zostaną miejsca do wykonania prześwietleń w 
granicach opracowania. 
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10. Dlaczego w naszym parku nie ma ładnych kwietników, takich jakie są np. w Ciechocinku? 
NIE UWZGLĘDNIONO 
Obszar opracowania nie obejmuje przestrzeni, na 
której mogłyby być wprowadzone kwietniki. 

11. Należy zacząć organizować tereny zieleni w okolicach basenów miejskich. 
Uwaga poza zakresem opracowania 
 

12. Czy te wszystkie etapy realizacji parku stanowią część jakiegoś ogólnego planu czy też każda część 
realizowana jest oddzielnie? 

ODPOWIEDŹ 
Poszczególne etapy rewitalizacji parku 
uzależnione są od możliwości finansowych GMT, 
które warunkują w głównej mierze pozyskane 
środki zewnętrzne. Niemniej, stanowią one część 
większego planu, który miał swój początek w 
2010 r. , kiedy to realizowano pierwszy etap 
rewitalizacji Parku.  
 Zakres rzeczowy poszczególnych etapów 
rewitalizacji parku, realizowany jest 
konsekwentnie według  wytycznych 
mieszkańców (pozyskiwanych od 2010 r. poprzez 
konsultacje społeczne), wytycznych 
konserwatorskich, Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej  oraz innych jednostek 
odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie tym 
obszarem. 

13. Co z parkingiem przy Martówce? W jaki sposób on będzie zabezpieczony przed wjazdem 
samochodów? Należy to miejsce oznakować w taki sposób, aby kierowcy wiedzieli, że tam już nie 
wolno wjeżdżać i nikt nie pokusił się o złamanie zakazu. 

UWZGLĘDNIONO 
Na wjeździe do Parku od ul. Przybyszewskiego 
zostanie zaprojektowana zapora, która 
uniemożliwi wjazd samochodów. Zapora będzie 
uchylna, co umożliwi wjazd służbom 
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obsługującym Park.  
Nie przewiduje się projektu parkingu przy stawie 
Martówka (dotychczasowy „dziki” parking 
zostanie zatem zlikwidowany). Dojazd i parking w 
pobliżu Martówki będzie przedmiotem 
oddzielnego opracowania projektowego 

14. Proszę, żeby przy projektowaniu nawierzchni mineralnych wziąć pod uwagę inne realizację, tak 
aby uniknąć ewentualnych błędów techniczno-wykonawczych. 

UWZGLĘDNIONO 
Wytyczne te będą brane podczas dalszych prac 
projektowych. 

15. Proszę o przemyślenie raz jeszcze montażu kaczkomatów w parku. 
UWZGLĘDNIONO 
Kaczkomaty zostaną zaprojektowane na 
Martówce. 

16. Może przydałoby się postawić dwa stojaki rowerowe od strony ul. Przybyszewskiego. Czasami 
ludzie przyjeżdżają rowerem, żeby pójść na spacer do parku. 

UWZGLĘDNIONO 
Uwaga zostanie uwzględniona. 

17. Czy kosze na śmieci mogłyby być nakryte? 
UWZGLĘDNIONO 
Kosze na śmieci będą miały zadaszenie. 

18. Czy możliwy jest montaż stojaków na parasole w pobliżu ławek? 
NIE UWZGLĘDNIONO 
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, ławki 
mają być spójne dla całego terenu Parku. Przy 
istniejących ławkach nie ma uchwytów na 
parasolki, dlatego nie przewiduje się ich również 
w części objętej opracowaniem. 

II. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Dzień dobry, 
Będąc mieszkańcem Bydgoskiego Przedmieścia, jestem stałym bywalcem Parku Bydgoskiego. 

ODPOWIEDŹ 
Projekt uwzględnia wiele propozycji zawartych w 
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Brałem udział w projekcie konsultacyjnym przed dużymi inwestycjami sprzed kilku lat 
(2011rok???) - projekt był znakomicie poprowadzony metodą "partycypatora". Szkoda że Miasto 
nie nauczyło się na tym przykładzie jak powinny wyglądać konsultacje i zignorowało większość 
zaleceń z nich wynikających - choć jak dobrze pamiętam sama autorka ówczesnego projektu była 
zaskoczona jego wynikiem... ale oczywiście konsultacje były tylko "kwiatkiem do kożucha"  bo 
projekt był praktycznie zakończony. 

dokumencie pn. „Koncepcja zagospodarowania 
przestrzeni Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu wypracowana przez 
Grupę Reprezentatywną”, z kwietnia 2011 r., tj.:  
- modernizację układu komunikacji pieszej i/lub 
rowerowej, łączącego błonia nadwiślańskie z 
północną częścią Parku, 
- umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp oraz 
uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia, 
- doposażenie parku w obiekty małej 
architektury, 
- modernizacja układu wodnego dużego stawu 
parkowego (tzw. „staw z łabędziami”), 
 - wytyczenie terenu wraz z jego rekultywacją – 
który będzie można wykorzystywać sporadycznie, 
jako zaplecze techniczne przy organizowaniu 
imprez masowych; 
- wprowadzenie zieleni oraz prace pielęgnacyjne , 
- dostosowanie funkcjonalne obszaru (z 
uwzględnieniem infrastruktury) – do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami  
i wykluczonych. 
 

2.  
Dziś główne problemy które ja widzę w parku to: 
 
1. kompletnie wyłączona z praktycznego użytkowania glinianka w której dawniej były łabędzie 
(zachodnia część parku) - ścieżka wkoło stawu jest nieodwodniona i praktycznie cały rok pełno na 

UWZGLĘDNIONO 
Ad. 1 Na stawie zostanie zaprojektowany domek 
dla ptaków. 
Gmina realizuje obecnie inny projekt na 



 
 

13 
 

niej błota, kałuż. Na stawie nie pływają domki dla łabędzi ani kaczek, więc żadne z tych ptaków 
tam nie zagląda, a sam jeszcze jeździłem tam kiedyś z wózkiem i nie byłem jedyny, teraz nie ma 
tam praktycznie nikogo. Mini-fontanna w mniejszym stawie to porażka. Południowe zejście jest w 
nie najgorszym stanie, ale nie jest gotowe na odbieranie deszczu i niszczeje przy każdej większej 
ulewie. Drugie zejście praktycznie przestało istnieć. 
 
2. Jeżeli chcemy, żeby miejsce na błoniach (przy Martówce) było miejscem rekreacji i wypoczynku 
muszą pojawić się tam śmietniki. W obecnej chwili są to słupki drewniane z gwoździem (sic!) na 
którym wisi worek. Worki te są rozwłóczane przez psy i inne zwierzęta, bardzo niepraktyczne. W 
tym miejscu powinny znaleźć się śmietniki które zabezpieczą odpadki przez zwierzętami. Może to 
być prosta konstrukcja drewniana jednak zakotwiczona w ziemi w celu uniknięcia zniszczenia. 
Śmietników w tym miejscu jest tak mało, że w wolne dni śmieci walają się wszędzie po błoniach. 
W tym miejscu MUSI pojawić się co najmniej jedna - dwie toalety. Nie chodzi o wydanie kolejnych 
milionów ale o zwykłe, może zasłonięte drewnianą pergolą przenośne toalety, które pojawiałyby 
się w tym miejscu wiosną a usuwane byłyby jesienią - w tym momencie krzaki na końcu boiska 
toną w papierze toaletowym i odchodach - jeżeli chcemy tam ludzi, ogniska, zabawę... to niestety 
nie możemy się oszukiwać - będą oni potrzebować toalety. 
Na tym terenie kiedyś bywały ławy wycięte z pni drzew, ale z czasem zniszczył je czas albo ludzie, 
jednak wiele pni drzew ściętych w ostatnich trzech latach leży porozrzucanych w koło i się 
marnuje - tutaj wystarczy jeden człowiek z pilarką i pewnym poziomem umiejętności i będziemy 
mieli kilka, kilkanaście ław i innych siedzisk.  
Konieczne jest zainstalowanie monitoringu - i to takiego działającego, dzięki czemu zakończyłoby 
się niszczenie grillów kamiennych, podpalanie ław itp. Takie rzeczy dzieją się nie w ułamku 
sekundy, ale zwykle podczas wielogodzinnych balang w tym miejscu co łatwo może być 
wychwycone przez odpowiednie służby a winni powinni zapłacić za naprawy.  
  
3. Wjazd autami na same błonia powinien być fizycznie uniemożliwiony (wał ziemi?) - w tej chwili 
pomimo zakazu wjazdu latem pojawia się tam mnóstwo aut pomiędzy leżącymi i opalającymi się 
ludźmi. Zapewniano mnie na początku tego roku, że wjazd autem od strony schroniska dla 
zwierząt będzie całkowicie zamknięty, ale ciągle nie jest to zrealizowane. Widzę konieczność 
uregulowania sprawy ruchu samochodów w tej części parku - w czasie lata całość jest praktycznie 
rozjeżdżana przez auta.  

wykonanie modernizacji alejek wraz z 
odwodnieniem przy stawie oraz budową zejścia 
północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na 
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, który 
porządkuje kwestie wód opadowych oraz 
przewiduje nową nawierzchnię wokół stawu z 
łabędziami. Planowane zakończenie realizacji – 
do połowy 2020 r. 
 
Ad. 2 Wokół Martówki  zostaną zlikwidowane 
worki na śmieci. Zamiast nich proponuje się 
wprowadzenie drewnianych koszy na śmieci. 
Na obszarze opracowania przewidziano 
lokalizację elementu małej architektury w postaci 
drewnianej pergoli, w której będzie można 
umieszczać toaletę przenośną. 
Istniejące drewniane ławy, które są w dobrym 
stanie,  będą  pozostawione.  
Instalacja monitoringu znajduje się poza 
zakresem opracowania, z uwagi na możliwości 
finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji.  
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Zresztą w pozostałej części parku także (szczególnie nocą) spotkać można auta (dysponuję 
zdjęciami taksówek jeżdżących po głównej alei),  sam zgłaszałem do WSIZ i Straży Miejskiej brak 
oznakowania mówiącego o zakazie wjazdu na główną alejkę parkową!!!! (Znaki te zostały 
ustawione) Pojawiły się także znaki zakazu parkowania na początku głównej alei w parku (od 
strony kościoła) ale ciągle parkują tam auta. Według mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby 
postawienie przy ul Konopnickiej znaku "Strefa Zamieszkania" D-40 i wyznaczenie konkretnych 
miejsc do parkowania na całym odcinku rybaków od Konopnickie do kościoła znacznie 
pooprawiałoby bezpieczeństwo dzieci, rowerzystów i wszystkich przebywających w parku a także 
jasno określiło gdzie można parkować. 
 
4. Generalnie od lat jestem za powołaniem zespołu zajmującego się tylko parkiem. Nie widać tutaj 
gospodarza terenu!!! - w tej chwili WZIS opiekuje się całą zielenią w mieście i jest to zbyt obszerny 
temat, a Park wymaga specjalnego podejścia. Konieczne jest według mnie (zgłoszone to było w 
konsultacjach o których wcześniej mówiłem, ale także bezpośrednio przeze mnie jako projekt do 
budżetu obywatelskiego 2020, jednak odrzucony gdyż część moich pomysłów miała być pokryta 
przez inne działania) zaistnienie parku w sferze wirtualnej - pojawienie się strony na której powoli, 
rok po roku znajdziemy coraz więcej informacji historycznych, biologicznych, ale także czysto 
praktycznych - jak bieżące informacje o wydarzeniach, telefony do osób/instytucji 
odpowiedzialnych za park. Ważne jest także żeby mieszkańcy w prosty sposób mogli zgłaszać 
problemy i koniecznie żeby było wiadomo kto odpowiada za ich usunięcie i na jakim jest to etapie 
(aplikacja "Dbam o miasto"? ???)  
W parku nie widać systematycznych działań konserwatorskich (choć w ostatnim roku to się 
poprawiło zacznie). Miejsca zgłaszanych usterek (np braki kostki na głównej alei) są naprawiane 
prowizorycznie i tymczasowo. Większe usterki trwają latami nieruszane. Ławki były 
przemalowane chyba tylko raz (zeszły rok) w ciągu ostatnich 20 lat. Ławki nie są na bieżąco 
remontowane.  
Należałoby także rozpatrzeć pomysł wprowadzenia instytucji "stróża parkowego" - osoby 
widocznej dla użytkowników, która przechodziłaby park na piechotę (ew hulajnoga) i 
kontrolowałby stan techniczny całej infrastruktury, zgłaszał problemy odpowiednim instytucjom w 
tym dzwonił na policję i straż miejską w sprawie interwencji. W tej chwili zdarzają się oczywiście 
patrole policyjne, ale są to samochody przejeżdżające z dużą prędkością... działanie jedynie 
odstraszające, ale taki patrol nic nie zobaczy i nic nie usłyszy - szkoda pieniędzy i czasu. 

 
 
Ad.3  Na wjeździe do Parku od ul. 
Przybyszewskiego zostanie zaprojektowana 
zapora, która uniemożliwi wjazd samochodów. 
Zapora będzie uchylna, co umożliwi wjazd 
służbom obsługującym Park. Nie przewiduje się 
projektu parkingu przy stawie Martówka 
(dotychczasowy „dziki” parking zostanie zatem 
zlikwidowany). Dojazd i parking w pobliżu 
Martówki będzie przedmiotem oddzielnego 
opracowania projektowego. 
 
Ad. 4 Uwaga do rozważenia przy realizacji innych 
projektów. 
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5. Ścieżki w parku. Jest zbyt wiele różnych nawierzchni - przez ostatnie 25 lat przetestowano tutaj 
i kamienie i kostkę i ubitą nawierzchnię i pozostałości starego asfaltu. Według mnie najlepiej 
sprawdza się ubity grunt (o wiele lepiej wykonany w projekcie z 2011, niż ten zeszłoroczny) choć 
przy codziennej konserwacji i naprawach należy pamiętać, że nie wystarczy zasypać powstałej 
dziury żwirem, ale konieczne jest odpowiednie zagęszczenie gruntu (ostatnio zgłaszana przeze 
mnie dziura została tylko zasypana i po dwóch tygodniach mamy w tym miejscu na stałe dół)  
W wielu miejscach nawierzchnia jest w beznadziejnym stanie, a inwestycje prowadzone są często 
w niezrozumiałym rytmie - zbudowane mamy toalety, sceny itp a nie ma wymiany nawierzchni w 
wielu kluczowych punktach parku, w tym na wejściu głównym od Konopnickiej!!!  
Wiele nawet nowych ścieżek nie jest przystosowana na odbieranie wód opadowych (nowo 
wyremontowane schody od strony kościoła do Martówki) i nie mają szansy na przetrwanie kilku 
lat. (po pierwszych ulewach zostały wypłukane kaniony, które po zgłoszeniu przeze mnie były 
bardzo niechlujnie naprawione)  
Oczywiście na liście priorytetów powinien pojawić się remont głównych schodów do Martówki, 
które w inteligentny sposób integrowałyby podjazd dla niepełnosprawnych, którzy w obecnej 
chwili chcąc skorzystać z błoń mogą jedynie zjechać od strony zachodniej.  
 
6. Oświetlenie. Odkąd zlikwidowane zostały wielkie latarnie (zanieczyszczające świetlnie 
atmosferę nad miastem) nie pojawiła się żadna alternatywa choćby przy głównym wejściu do 
parku od strony Konopnickiej, gdzie światła są tylko przy ulicy a na alejkach panuje całkowita 
ciemność idealnie sprzyjająca libacjom i awanturom. Nowe oświetlenie "dla biegaczy" 
spowodowało zniszczenie istniejących ścieżek i w wielu miejscach błoto całkowicie uniemożliwia 
przejście. Często niektóre części oświetlenia są wyłączane bez żadnego powodu i tak pozostają 
przez całe miesiące. 
 
7. Wiele poprzednich inwestycji jest niepraktycznych - toalety za ogromne pieniądze, miliony 
włożone w przeniesienie osi basenu, wiecznie brudna czasza "spadochronu" czyli scena. długie 
Ławeczki przy fontannie, których siedzisko jest za krótkie, więc prawie nikt z nich nie korzysta. 
Poza tym między ławeczką a fontanną postawione są "trumny z betonu" zasłaniające 
najważniejszy w tym miejscu widok (poza tym od zainstalowania w ich boku widać miejsce na 
oświetlenie którego do dziś nie ma). Klepisko pod nowym oświetleniem do biegania, ścieżka 

 
 
Ad.5  
Projekt przewiduje wymianę nawierzchni ścieżek 
parkowych objętych zakresem opracowania, na 
nawierzchnię mineralną w obrzeżach 
granitowych. Na ścieżkach o dużych spadkach 
zostaną zaprojektowane kamienne rynny, 
ograniczające erozję wywołaną gwałtownym 
spływem wód opadowych. 
Z uwagi na możliwości finansowe, remont 
głównych schodów do Martówki będzie 
przedmiotem innego opracowania. 
 
 
 
Ad. 6 Obszar przedmiotowego projektu obejmuje 
część Parku od ul. Przybyszewskiego i łączy go 
przestrzennie oraz funkcjonalnie z sąsiadującymi 
błoniami i Martówką. Zakres prac w parku od 
strony ul. Konopnickiej był przedmiotem 
pierwszego etapu rewitalizacji, w latach 2010-
2014. Zakres obecnego projektu nie przewiduje 
montażu dodatkowego oświetlenia parkowego, z 
uwagi na ograniczenia finansowe. Zostanie to 
rozważone przy innych realizacjach UMT. 
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wejściowa przy Konopnickiej, która kończy się nagle, bez powodu i zmienia w tragiczne dziury. 
Mam nadzieję, że tym razem inwestycje będą bardziej praktyczne i przemyślane i projektanci 
będą doskonale znać teren, będą znali jego problemy, bolączki i wszystkie te błędy o których 
wspomniałem. Będą projektowane z perspektywy użytkowników i praktycznego wykorzystania a 
nie będą po prostu wydaniem przeznaczonych pieniędzy. 

 

3. 
Moje propozycje dotyczące rewitalizacji Parku na Bydgoskim: 
 
1. Duży staw - zamontowana fontanna powinna posiadać wysoki wyrzut wody. Powinna być 
wyposażona w iluminację RGB oraz zmienny obraz wyrzutu wody. 
 
2. Dwa małe stawy - na nich również powinny zostać zamontowane mniejsze fontanny z 
podświetleniem. 
 
3. Martówka - również tutaj należało by zmontować dwie duże fontanny pływające z 
oświetleniem po jednej po obu stronach mostku. 
 

4. Mostek na Martówce - wykonać jego iluminację - podświetle 

NIEUWZGLĘDNIONO 
Zakres obecnego projektu nie przewiduje 
iluminacji fontann ani mostka,  z uwagi na 
ograniczenia finansowe projektu.  

4. Witam ! Jestem z Rybaków, tak zresztą jak moja rodzina i to od wielu pokoleń. Chciałbym 
podzielić się krótko spostrzeżeniami na temat "Nowego oblicza parku". W imieniu mieszkańców 
Rybaków proszę tylko o jedno, abyście wy urzędnicy nie stworzyli nam kolejnego  "oblicza" 
betonowo-asfaltowego. Dość już tego. Jak najmniejsza ingerencja w przyrodę daje więcej 
pozytywów spacerowiczom i korzystającym z uroków i świeżego powietrza w parku.Ludziom i 
mieszkającym tu zwierzętom chodzi o naturę w możliwie maksymalnie pierwotnej postaci. 
Zapraszam na Facebooka na profil "Nasze Rybaki". Tam umieszczane są systematycznie stare 
zdjęcia z Rybaków sprzed wielu lat, w tym zdjęcia z parku. Zdjęć z parku mamy bardzo dużo (ok. 
100) i sukcesywnie będziemy je zamieszczać. Zamiast bezmyślnych przeróbek budowlanych , 

UWZGLĘDNIONE 
Projekt przewiduje wprowadzenie zieleni oraz 
prace pielęgnacyjne. 
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jednym głosem nawołujemy do odtworzenia klombów i dywanów kwiatowych. Z tego właśnie 
park słynął ! Proszę zobaczyć sobie stare zdjęcia, ile tego wszystkiego było. Nawet za głębokiej 
tzw.komuny nie dochodziło do takiej degrengolady jak ma to miejsce dzisiaj. Od kilku lat to 
wszystko jest zapuszczone, zdegradowane, zarośnięte w najlepsze chwastami. Wstyd !!! (Mamy 
zdjęcia z ostatnich lat dokumentujące te wszystkie zaniedbania). Zadbajcie o kwiaty, zadbajcie o 
zieleń, zadbajcie o bezpieczeństwo ludzi tam odpoczywających i relaksujących się. I to wszystko. 
Koniec. Kropka. Kiedyś parkiem opiekował się specjalny dozorca. Dziś, mając do dyspozycji Straż 
Miejską, kamery i oświetlenie nie możecie tego problemu rozwiązać - chodzi mi o problem 
dewastowania zieleni przez patologię, która jest w zdecydowanej mniejszości. Zapraszam do 
uczenia się od naszych poprzedników - rodziców i dziadków. Zapraszam do skorzystania z 
parkowej fotorelacji sprzed lat na "Naszych Rybakach". 
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 12 listopada  – 3 grudnia 2019 r. konsultacje społeczne 
dotyczące projektu rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na 
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Stanowiły one ostatni etap 
uzyskiwania opinii oraz stanowisk dotyczących przyszłego 
wykorzystania tego obszaru. 
Projekt, który powstał w 2019 r. uwzględnia m.in. wyniki konsultacji 
społecznych z 2015 r. oraz wytyczne  Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Toruniu. Obszar inwestycyjny tego projektu 
obejmuje teren położony na działkach nr: 98, 127, 151, 77/2, 112, 
113, 117/3, 145/1 i 145/2, 148, - obręb 12. 
 
19 listopada 2019 r. o godz. 17.00  w Centrum Targowym Park przy 
ul. Szosa Bydgoska 3, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami. 
Wzięło w nim udział ok. 20 osób. Uczestnicy spotkania zgłosili 
dodatkowe uwagi do projektu.  
W ramach konsultacji mieszkańcy mieli również możliwość 
przesłania swoich uwag drogą elektroniczną. Z tej możliwości 
skorzystały cztery osoby.   
 
Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane przez 
wydziały merytoryczne UMT oraz projektantów. Większość z nich 
została zaakceptowana. Ustalono możliwości, m.in.: 

• wykonania prześwietleń w miejscach, gdzie będzie to 
konieczne, 

• dodatkowych nasadzeń zieleni, które upiększą park, 
• pozostawienia pasa zieleni wzdłuż ścieżek - zostanie 

wprowadzona korekta zasięgu istniejącej nawierzchni , co 
pozwoli na oddalenie drzew od krawędzi ścieżek, 

• sprowadzenia łabędzi na tzw. staw z łabędziami oraz 
zbudowania domku dla tych ptaków, 

• wykonania projektu zapory na wjeździe do Parku od ul. 
Przybyszewskiego, która uniemożliwi wjazd samochodów; 
zapora będzie uchylna, co umożliwi wjazd  służbom 
obsługującym Park, 

• zaprojektowania kaczkomatów przy Martówce, 
• montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz przenośnej 

toalety wkomponowanej w pergolę, 
• modernizacji nawierzchni ścieżek parkowych objętych 

zakresem opracowania - na ścieżkach o dużych spadkach 
zostaną zaprojektowane kamienne rynny ograniczające 
erozję wywołaną gwałtownym spływem wód opadowych. 
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Nie uwzględniono natomiast uwag, które dotyczyły: 
 
1) montażu fontann na dużym oraz dwóch małych stawach i 
iluminacji na mostku, ponieważ nie pozwalają na to ograniczenia 
finansowe projektu, 
2) montażu stojaków na parasole przy ławkach – są one niezgodne z 
wytycznymi konserwatorskimi, 
3) przywrócenia ozdobnych rybek do małego stawu – postulat 
będzie rozważany ponownie po realizacji projektu, kiedy zostaną 
przywrócone odpowiednie warunki wodne zbiorników. 
 
Po wprowadzeniu zmian do projektu Parku Miejskiego na 
Bydgoskim Przedmieściu, kolejnym etapem będzie ogłoszenie 
przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. 
 

 
 

 

 

 

 

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 konsultacje.torun.pl,  12 listopada 2019 r.  

 

 

Cały tekst: 

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu  to najstarszy i największy park miejski w Toruniu. Jego 
początki sięgają 1816 r. Położony na prawym brzegu Wisły, w części miasta Bydgoskie 
Przedmieście,  zajmuje powierzchnię 25 hektarów, z czego 0,5 hektara przypada na wody. Posiada 
bardzo okazały drzewostan, o bogatym składzie gatunkowym  - 65 gatunków i odmian drzew i 30 
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gatunków krzewów rodzimych i egzotycznych, m.in.: jedyny w Toruniu kasztan jadalny, klon tatarski, 
ozdobne drzewko mąkini, a także kłęk kanadyjski. 

Jest to park typu angielskiego, założony początkowo na terenach pocegielnianych, dlatego  dawniej 
nazywano go Parkiem Cegielnia. Swój ostateczny kształt zyskał w latach dwudziestych XX wieku. 
Stanowi cenne dzieło sztuki ogrodowej o wysokiej wartości przyrodnicej, która zadecydowała o 
wpisaniu tego terenu do rejestru zabytków. 

Więcej informacji na temat Parku pod linkiem: https://www.torun.pl/pl/srodowisko/miejskie-parki-
i-skwery/park-miejski-na-bydgoskim-przedmiesciu 

Informacje o projekcie 

Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (3 
etap) figuruje w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dlatego też w 2019 r. Wydział Środowiska i Zieleni 
rozpoczął prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Stanowi ono 
kolejny etap rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 

Podczas opracowywania koncepcji projektowej zostały wzięte pod uwagę m.in. wyniki konsultacji 
społecznych z 2015 r. w sprawie zagospodarowania terenów wzdłuż prawego brzegu Wisły od 
Przystani AZS do parku Drzewnego. Wtedy to mieszkańcy uczestniczyli w spacerze badawczym po 
terenie Martówki. Wskazali oni wówczas m.in.  na potrzebę: 

• uporządkowania tego ternu, 
• ustawienia koszy na śmieci, 
• dokonania modernizacji istniejących placów zabaw 
• podcięcia krzewów, aby dzieci były bardziej widoczne podczas zabawy, 
• oczyszczenia stawu, 
• utwardzenia ścieżki wzdłuż Martówki, aby swobodnie mogły się po niej poruszać rowery 

nawet podczas deszczu. 

Pełen raport z konsultacji tutaj. 

Projekt Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu , który 
powstał w 2019 r. obejmuje: 

1)      modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, łączącego błonia nadwiślańskie z 
północną częścią Parku; utwardzenie alejek w technologii naśladującej nawierzchnię naturalną, z 
zapewnieniem odpowiedniego odpływu wody, 

2)      umocnienie i reprofilację brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia, 

3)      doposażenie parku w obiekty małej architektury, m.in.: platforma drewniana pomiędzy 
małymi stawami parkowymi, obiekt uwzględniający potrzeby matek karmiących, ławki i siedziska, 
kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, drewutnia, mini sad, zielnik, lunety 
obserwacyjne, karmniki, domki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, infrastruktura dla wędkarzy, 
identyfikacja wizualna parku (drogowskazy, mapy, tablica informacyjno-pamiątkowa, itd.), 

4)      modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego, 
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5)      wytyczenie terenu, który będzie wykorzystywany okolicznościowo, jako zaplecze techniczne 
przy organizowaniu imprez masowych, 

6)      dodatkowe nasadzenia zieleni oraz prace pielęgnacyjne 

7)      dostosowanie funkcjonalne obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

Do pobrania: 

o projekt Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w 
Toruniu 

o wizualizacja projektu "mini" sadu 
o wizualizacja projektu wejścia do Parku 
o wizualizacja projektu drewnianej platformy 
o wizualizacja projektu stanowiska wędkarskiego 
o wizualizacja projektu fontanny napowietrzającej 
o przentacja - koncepcja rewitalizacji parku na Bydgoskim 

Co w ramach konsultacji? 

Ponieważ projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, wszystkie założenia 
w nim zawarte muszą być z tym programem spójne. 

 Dlatego też w projekcie nie możemy zmieniać: 

• obszaru objętego projektem – kolejne części parku będą realizowane w późniejszych 
okresach, 

• zakresu rzeczowego projektu – projekt powinien obejmować zakresem: modernizacje układu 
komunikacji, modernizacje układu wodnego, doposażenie w obiekty małej architektury, 
dodatkowe nasadzenia zieleni. 

Co możemy zmienić? 

Wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowego, zgodne z obszarem projektowym: 

1) elementy małej architektury, 

2) kompozycje dodatkowych nasadzeń, 

3) formy modernizacji układów komunikacji oraz układów wodnych. 

  

Jeżeli chcesz uczestniczyć w konsultacjach? 

 - Zapoznaj się z projektem Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu w Toruniu 

- Przyjdź na otwarte spotkanie konsultacyjne i przekaż swoje uwagi i opinie do projektu 
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Zapraszamy do udziału w spotkaniu 

19 listopada 2019 r., godz. 17.00 

Centrum Targowe Park, ul. Szosa Bydgoska 3 

- jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl  

 Opinie zbieramy do 3 grudnia 2019 r.  

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Ogrodnika 
Miejskiego 
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Informacja w Tylko Toruń , 19 listopada2019 r. 

 

 

 

Cały tekst: 

Już dziś o godzinie 17.00 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej odbędzie się spotkanie 
konsultacyjne w sprawie rewaloryzacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Warto zapoznać 
się z projektem i złożyć swoje uwagi. 

Park Miejski i jego rewaloryzacja z poprzedniego okresu programowania europejskiego był 
pierwszym szeroko konsultowanym w Toruniu projektem. Nie wszyscy są dziś zadowoleni z efektów 
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tamtych remontów, w ramach których powstały m. in. miejsca ocienione tzw. „żaglami” i fontanna, 
których estetykę, jak i funkcjonalność niejednokrotnie kwestionują mieszkańcy w internetowych 
komentarzach czy na spotkaniach Rady Okręgu. Niemniej jednak park w tych miejscach tętni życiem 
i przyciąga tłumy. Dziś mieszkańcy mają kolejną szansę, aby wypowiedzieć się co do szczegółów 
technicznych stworzonego przez miasto projektu.  

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się już dziś o godzinie 17.00 w Centrum Targowym Park przy Szosie 
Bydgoskiej 3. Uwagi można również nadsyłać na adres konsultacje@um.torun.pl do 3 grudnia 2019. 

Projekt Uwagi można było również składać na spotkaniu Rady Okręgu Bydgoskie, gdzie mieszkańcy 
postulowali m. in. kaczkomaty (automaty, które serwują za drobną opłatą zdrowe nasiona dla 
ptactwa zamiast chleba) czy poprawę bezpieczeństwa od strony ul. Przybyszewskiego i eliminację 
ruchu samochodowego po alejkach parku w tej części. Na spotkaniu pojawiły się również archiwalne 
zdjęcia – ławek z dwudziestolecia międzywojennego, które wyglądały inaczej niż ustawione 
współcześnie.  

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap ma 
kosztować 3 995 000 zł i być realizowana w latach 2019-2022. Środki mają pochodzić z Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Miasto planuje pozyskać na ten cel 2 435 000 zł. W 2020 roku planuje wydać 
ze środków własnych na ten cel 20 000 zł.  

Fot. z archiwum Barbary Balcerowicz 

Warto wspomnieć, że i te konsultacje są dość przełomowe, a historia się powtarza. Tym razem w 
procesie konsultacyjnym pojawiło się istotne novum – wyraźnie zaznaczono tzw. „obszar 
negocjowalny”. Oznacza to, że już dziś mieszkańcy mają jasność co do tego, co mogą zmienić w 
prezentowanym projekcie, a czego nie. Dlaczego to ważne! W wielu przypadkach konsultacji 
społecznych takich, jak np. dotyczących „projektu Bieleckiego” na Winnicy II obszaru negocjowalnego 
nie określono. Mieszkańcy nie mogli w koncepcji nic zmienić, a mieszkańców Winnicy II w 
konsekwencji wysiedlono. Dziś co do Parku na Bydgoskim wiemy, że: 

„W projekcie nie możemy zmieniać: 

• obszaru objętego projektem – kolejne części parku będą realizowane w późniejszych 
okresach, 
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• zakresu rzeczowego projektu – projekt powinien obejmować zakresem: modernizacje układu 
komunikacji, modernizacje układu wodnego, doposażenie w obiekty małej architektury, 
dodatkowe nasadzenia zieleni. 

Co możemy zmienić? 

Wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowego, zgodne z obszarem projektowym: 

1) elementy małej architektury, 

2) kompozycje dodatkowych nasadzeń, 

3) formy modernizacji układów komunikacji oraz układów wodnych.” 

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na tej stronie:  
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/nowe-oblicze-parku-na-bydgoskim 


