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Termin 
 

 
15 października – 12 listopada  2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
Ok. 40 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 oraz Miejską 
Pracownią Urbanistyczną 
 

 

Teren przy ulicy Polnej to obszar o powierzchni ok. 1 ha 
zlokalizowany w północno-środkowej części Torunia. Obecnie rosną 
tam trawy, niewielkie drzewa oraz krzewy. Od pewnego czasu do 
Urzędu Miasta docierają uwagi od mieszkańców, że przydałoby się 
zagospodarować ten teren tak, aby służył lokalnej społeczności. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
może on zostać przeznaczony na urządzenie zieleni o funkcji 
rekreacyjnej i izolacyjnej. Dopuszcza się tu również m.in.: budowę 
obiektów małej architektury oraz obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

W ramach konsultacji, razem z mieszkańcami zastanawialiśmy się 
w jaki sposób urządzić teren przy ulicy Polnej, w okolicach ulic: 
Fieldorfa „Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika, tak żeby stał 
się miejscem, z którego chętnie będą oni korzystać. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Przebieg 
konsultacji 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia ulotki informujące o 
spotkaniu przekazane mieszkańcom ulic: Fieldorfa „Nila”, 
Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika  

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 15 października 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 22 października 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 15 października – 12 listopada 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 12 listopada 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
 
22 października 2019 r. w Kawiarni BEZA przy ul. Polnej 7b odbyło 
się otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania 
terenów położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa 
„Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika. Wzięło w nim udział ok. 
40 osób.  
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji przygotowanej 
przez studentów Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK, 
na której przedstawili oni różne możliwości zagospodarowania 
terenów położonych w pobliżu ruchliwych ulic. Przykłady te 
stanowiły inspirację dla mieszkańców obecnych na spotkaniu. 
Kolejnym etapem spotkania był 45-minutowy warsztat 
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych map terenu. 
Uczestnicy  podzieleni na 3 grupy, nanosili swoje propozycje na 
mapę. Następnie wybrana osoba z każdej grupy przedstawiała 
zaprojektowane rozwiązania. 
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy byli zgodni co do tego, że 
teren położony przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, 
Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika należy pozostawić naturalnym, z 
duża ilością zieleni i wydzielonym miejscem spacerowym dla 
mieszkańców. 
Wszystkie grupy zaproponowały wspólne możliwości urządzenia 
tego terenu, tj.: 
1) dodatkowe nasadzenia drzew od strony ul. Polnej oraz osiedla 
domków jednorodzinnych, 
2) nawodnienie całego terenu, 
3) wydzielenie ścieżki spacerowej z elementami małej architektury, 
tj. ławeczki, kosze na śmieci i psie odchody, 
oraz dodatkowo, jeżeli możliwości na to pozwolą: 
4) montaż drobnych elementów rekreacyjnych dla dzieci, które 
rozrzucone będą luźno wzdłuż ścieżki spacerowej.  
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Mieszkańcy zgodni byli co do tego, że najważniejszym elementem 
zagospodarowania tego terenu są dodatkowe nasadzenia zieleni, 
które wyciszą ten teren od strony osiedla oraz od strony ul. Polnej.  
 
 
Konsultacje internetowe 
Do 12 listopada 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 4 osoby. 

 
 

 

Koszty 
 

Wynajem sali oraz cateringu na spotkanie – 1600 zł 
Wydruk oraz kolportaż ulotek – 200 zł 
Razem – 1800 zł 

 

Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 
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Propozycje wypracowane podczas warsztatów z wykorzystaniem map terenu 

I GRUPA 

 

 

Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez mieszkańców 

1. wydzielenie strefy dla dzieci z małym placem zabaw 

2. wydzielenie strefy parkowej z nasadzeniami typu parkowego i małą architekturą  

3. montaż stołów do szachów i ping-ponga 

4. instalacja oświetlenia wzdłuż ścieżek 

5.  instalacja torów wspinaczkowych lub torów przeszkód dla starszych dzieci 

6. nasadzenia izolacyjne od ul. Polnej oraz od strony osiedla 
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II GRUPA 

 

 

Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez mieszkańców 

1. uporządkowanie terenu 

2. odizolowanie terenów od ul. Polnej oraz od strony osiedla 4 m pasem zieleni drzew i krzewów  

3. utworzenie w środkowej części terenu enklawy (linearnego parku-łąki)  z roślinnością oraz alejką 
spacerową, z elementami małej architektury 

4. rozszerzenie zagospodarowania o tereny znajdujące się w częściach: południowo-zachodniej oraz 
południowo-wschodniej i utworzenie tam zielników 

5. zadrzewienie powinno odbywać się za pomocą gatunków rodzimych; należy unikać brzozy, gdyż 
jest silnym alergenem 

6. dokonanie rekultywacji w celu zatrzymania wody na tym terenie – obecnie jest tam bardzo sucho 
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III GRUPA 

 

 

Propozycje zagospodarowania zgłoszone przez mieszkańców 

1. wyciszenie terenu zielenią od strony ul. Polnej oraz od strony osiedla 

2. utworzenie środkowego pasa – alei spacerowej z torem przeszkód dla dzieci (tak, aby na całości 
znajdowały się pojedyncze elementy aktywizujące dzieci) 

3. dokonanie rekultywacji, aby zatrzymać wodę na tym terenie 

4. zadbanie o zieleń na tym terenie 
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Na koniec warsztatów mieszkańcy zostali poproszeni o  dokonanie wspólnych ustaleń w sprawie 
zagospodarowania terenu. Najważniejsze wnioski to: 

1) utworzenie dwóch pasów zieleni/nasadzeń, od strony ul. Polnej oraz od strony osiedla, 

2) rekultywacja terenu z celu utrzymania prawidłowego nawodnienia, 

3) utworzenie alejki spacerowej w środkowej części terenu, w śladzie wydeptanej ścieżki, z 
elementami małej architektury: ławeczki, kosze, kosze na psie odchody oraz punktowymi 
elementami rekreacyjno-zabawowymi dla dzieci na całej długości, 

4) montaż oświetlenia. 
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Szanowni Państwo, 
codziennie spaceruję chodnikiem wzdłuż ulicy Polnej. Nigdy nie zauważyłem tam nawet 
najmniejszego tłoku. Z tego odcinka chodnika (wzdłuż całego obszaru na potencjalne tereny 
rekreacyjne) korzystają: piesi, spacerowicze z czworonogami, rowerzyści, czy rolkarze. 
Zastanawiam się komu tam są potrzebne zmiany? Zostawmy tam tę przestrzeń, jako naturalną 
przyrodę. Jedyne, co można by tam dodać to jakieś niewysokie drzewa. Ich obecność 
oddzielałaby pas jezdniowy od pobliskiego osiedla, a i piesi podczas letnich upałów mieliby 
gdzie się schronić cieniu. 
Podobny drzewostan mamy w dalszej części ulicy Polnej w pobliżu ul. Chełmińskiej. Tych, którzy 
chcieliby się przekonać o trafności do ww. pomysłu zapraszam na spacer wzdłuż ulicy Polnej w 
kierunku ul. Chełmińskiej (od strony ul. Legionów). 

 

Uwzględniono 
Zgodnie z opinią mieszkańców konsultowany 
teren ma pozostać enklawą spokoju z dużą ilością 
zieleni.  

2. 
 
Z uwagi na brak możliwości osobistego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 23 
października dotyczących terenu mojego sąsiedztwa, przesyłam w imieniu swojej rodziny kilka 
propozycji. 
Jestem właścicielem domu jednorodzinnego przy ul. Gen. A.E.F. Nila. 
 
1. Postulujemy nasadzenia drzew i krzewów w pasie zieleni, które przede wszystkim 
niwelowałyby dźwięk ruchu dochodzący z ulicy Polnej. 
Dodam, że korzystając z programu miejskiego https://www.mojedrzewo.torun.pl zgłosiłem już 
postulat nasadzenia pasa drzew - brzoz, które dzięki temu, że szybko rosną mogłyby pełnić taką 

Uwzględniono częściowo 

1. Zgodnie z opinią mieszkańców, planowane są  
nasadzenia zieleni na tym terenie. 

2. Wieża dla jerzyków nie jest przewidziana. 
Można rozważyć montaż budek dla owadów. 

3. Zgodnie z opinią mieszkańców planowane jest 
utworzenie alejki spacerowej. 
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funkcję. 
Proponujemy nasadzenia krzewów gatunku bzów, akacji. To również szybko-rosnące i naturalne 
dla klimatu rośliny.  
Nasadzenia drzew w znacznej ilości i stworzenie mikro parku może przyczynić się do stworzenia 
mikroklimatu, co jest sprzyjające w obliczu ocieplającego się klimatu. Ponadto drzewa absorbują 
nie tylko dźwięk, ale również zanieczyszczenia powietrza. 
Nasadzenia drzew muszę łączyć się z odpowiednim programem dbania o drzewostan, przede 
wszystkim regularne podlewanie drzew w okresie letnim. Niestety w wielu miejscach miasta 
widać wyschnięte, obumarłe drzewa. Sądzimy, że do tego działania mogą zostać włączeni 
mieszkańcy sąsiedztwa.  
 
2. Postulujemy ustawienie w pasie infrastruktury dla ptaków, dokładniej wieży z gniazdami dla 
jeżyków. Jak wiadomo, to powszechny i wysoce skuteczny sposób na zwalczanie komarów. 
 
3. Postulujemy przygotowanie na terenie alejki spacerowej, biegnącej środkiem pasa zieleni 
równolegle do ulicy Polnej. Z uwagi, że wzdłuż ulicy Polnej jest już ścieżka rowerowa i chodnik, 
wystarczyłoby aby alejka była utwardzoną ścieżką spacerową. Koniecznie z krętym biegiem (np. o 
podłożu kamienistym). Proponujemy, aby wzdłuż alejki ustawione było kilka / kilkanaście ławek. 
 
4. Postulujemy, aby tereny zielone w całym pasie były utrzymywane jako łąki kwietne, tj. rzadko 
koszone tereny o charakterze dzikiej łąki. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie stosowane z 
miastach, które pojawiło się w konsekwencji zmieniającego się klimatu. 
Korzyści tego typu rozwiązań: 
a. wspieranie rozwoju dziko żyjących pszczół 
b. dzikie, niekoszone łąki znacznie lepiej zabezpieczają teren przed nadmiernym wysuszaniem i 
wyjaławianiem 
c. bujniejsza, zróżnicowana roślinność w lepszym stopniu absorbuje zanieczyszczenia powietrza  

4. Uwaga będzie analizowana na etapie 
tworzenia projektu. W pierwszej kolejności 
planowane będą nasadzenia dużej ilości drzew.  
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3. 
Dzień dobry, 
 
niestety nie mogę dotrzeć na dzisiejsze konsultacje, jednak chciałabym podzielić się zdaniem 
moim oraz znajomych z bloków przy ul. Fieldorfa.  
Uważamy, że na terenie rekreacyjnym mógłby się znaleźć jakiś fajny plac zabaw dla dzieci (nasz 
jest niestety marny i w pełnym słońcu, a w okolicy nie ma żadnego innego), trampoliny dla małych 
i dużych, fontanna która latem ochłodziłaby to miejsce (bliskość ulicy i natężenie ruchu bardzo 
podnoszą temperaturę i wysuszają powietrze). Przydałyby się ławeczki/leżaczki. Może jakieś 
miejsce na grilla. Oczywiście część ta powinna zostać zagrodzona od strony ulicy żywopłotem 
(kwestia spalin, ale również bezpieczeństwa dzieci). Przydałoby się kilka drzew lub pnącza, które 
stworzyłyby cień chociaż nad placem zabaw. 
Uważamy natomiast, że zbędne są stoliczki do gry w szachy (ostatnio modne, a wykorzystywane 
jedynie do odstawiania butelek), boisko (jest niedaleko), skatepark. 

 

Nie uwzględniono 

Uwagi sprzeczne z opinią mieszkańców, aby teren 
ten pozostawić naturalną enklawą spokoju z 
elementami małej architektury (kosze, ławeczki) 
oraz pojedynczymi urządzeniami rekreacyjnymi 
dla dzieci. 

4. 
Dzien dobry,   
Jako mieszkaniec osiedla Wrzosy II, chciałabym przekazać Państwu swój głos i pomysły na 
zagospodarowanie  funkcjonalne terenów przy ul. Polnej: 
 
 
1. Wybieg dla psów (obecnie brakuje takiego miejsca dla mieszkańców osiedla i okolicznych 
bloków - zwierzęta pozostawiają swoje nieczystości na wszystkich okolicznych chodnikach, ulicach 
i nielicznych skrawkach zieleni, niszcząc przepięknie urządzona tam roślinność. W pobliżu nie ma 
żadnego dostosowanego miejsca gdzie psy mogą się wybiegać.); 
2. Kosze na psie odchody (z woreczkami); 

Uwzględniono częściowo 

1. Nie planuje się utworzenia dodatkowego 
wybiegu dla psów na tym terenie. 

2. Kosze na psie odchody zostaną uwzględnione 
w projekcie. 

3. Przewidziano nasadzenia zieleni w pasie od ul. 
Polnej oraz od strony osiedla. 
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3. Szczelna izolacja zielenią (np. Żywopłoty) wokół całego projektowanego terenu, lecz przede 
wszystkim od strony bardzo ruchliwej ulicy Polnej, z pozostawieniem wyjść na chodnik, będących 
przedłużeniem ulic Strehla, Nila i in. ; 
4. Tor do jazdy na rolkach - najlepiej przy ścianie „zielonej izolacji”, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i komfortu użytkowania sąsiadującego chodnika. ( na tym obszarze szczególnie 
dużo jest rolkarzy, nawet więcej niż  rowerzystów -  ale byłoby genialnie, gdyby potrzeby tych 
ostatnich udało się również zaspokoić); 
5. Mała architektura: ławeczki do wypoczynku, smietniczki i drobna infrastruktura z naturalnymi 
torami dla najmłodszych - to najmilsze i najbardziej pożądane akcenty na tym terenie; 
6. Bardzo ważne w tym wszystkim jest również dobre oświetlenie tej okolicy aby była bezpieczna 
dla mieszkańców i ich pociech i odstraszała potencjalnych wandali; 
7. Ławeczki wzdłuż ulicy Polnej - za zielona ilozacja - bezpośrednio na chodniku pozwoliłyby na 
odpoczynek podczas długich spacerów na tych terenach i na terenach sąsiadujących np. wzdłuż ul. 
Fortecznej. 
Z góry serdecznie dziękuje za uwzględnienie któregokolwiek z moich pomysłów. 

 

4. Nie przewidziano - uwaga sprzeczna z opinią 
mieszkańców, aby teren ten pozostawić 
naturalną enklawą spokoju. 

5. Przewidziano montaż elementów małej 
architektury. 

6. Montaż dodatkowego oświetlenia będzie 
analizowany na etapie tworzenia projektu. 

 7. Uwaga będzie analizowana na etapie 
tworzenia projektu. 
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Podsumowanie 
 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 15 października  – 12 listopada 2019 r. konsultacje 
społeczne w sprawie zagospodarowania terenów położonych przy 
ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, Strehla, 
Niepokólczyckiego, Piwnika. 
 
22 października 2019 r. w Kawiarni BEZA przy ul. Polnej 7b odbyło 
się otwarte spotkanie z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania 
terenów położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa 
„Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika. Wzięło w nim udział ok. 
40 osób.  
Wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy byli zgodni co do tego, że 
teren położony przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, 
Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika należy pozostawić 
naturalnym, z duża ilością zieleni i wydzielonym miejscem 
spacerowym dla mieszkańców. 
Wszystkie grupy zaproponowały wspólne możliwości urządzenia 
tego terenu, tj.: 
1) dodatkowe nasadzenia drzew od strony ul. Polnej oraz osiedla 
domków jednorodzinnych, 
2) nawodnienie całego terenu, 
3) wydzielenie ścieżki spacerowej z elementami małej architektury, 
tj. ławeczki, kosze na śmieci i psie odchody, 
oraz dodatkowo, jeżeli możliwości na to pozwolą: 
4) montaż drobnych elementów rekreacyjnych dla dzieci, które 
rozrzucone będą luźno wzdłuż ścieżki spacerowej.  
 
W czasie konsultacji mieszkańcy mięli również możliwość przesłania 
propozycji drogą elektroniczną. Swoje uwagi złożyły 4 osoby. Opinie 
były w większości zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi na 
warsztatach. Tylko jedna osoba zaproponowała, aby teren ten stał 
się miejscem rekreacji z placem zabaw i grillem.   
 
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów 
położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, 
Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika stanowiły pierwszy etap 
zbierania opinii oraz propozycji w sprawie jego urządzenia. Przy 
tworzeniu koncepcji zagospodarowania tego terenu projektanci 
będą musieli wziąć pod uwagę zarówno jego uwarunkowania 
środowiskowe, jak również propozycje samych mieszkańców, którzy 
byli zgodni co do większości rozwiązań.  
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Efekty prac projektantów zostaną przedstawione mieszkańcom 
podczas drugiego etapu konsultacji, które zostaną ogłoszone po 
opracowaniu projektu budowlanego dla tego terenu. 

 

 

 

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.  
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Informacje na stronie internetowej konsultacje.torun.pl,  15 pażdziernika 2019 r.  
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Informacja na portalu Halo Toruń, 16 października  2019 r. 
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Informacja zamieszczona na portalu Serwis Samorządowy PAP, 18 paździenika 2019 r. 
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Informacja zamieszczona na portalu Twoje-Miasto.pl , 17 października 2019 r. 

 

 

 

 

 

 


