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Przedmiot konsultacji 

 

Drugi etap konsultacji w sprawie turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów 
na tzw. osiedlu JAR w Toruniu, realizowany był w ramach cyklu  Zielony Toruń. Mamy 
projekty. Tym razem mieszkańcy mogli zapoznać się z efektami prac projektantów. 

Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. 
JAR w Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy to zaprezentowano mieszkańcom 
koncepcję wyjściową dla możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach 
przewidzieli m.in.: miejsca na place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię 
zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na 
wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy wnieśli do projektu podczas 
konsultacji w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku 
projektowym o dofinansowanie zewnętrzne, które gmina otrzymała w 2017 r., w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 
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Termin 
 

 
16 kwietnia – 7 maja 2018 r. 
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
Łącznie ok. 60 osób: 
- ok. 40 osób wzięło udział w spotkaniu otwartym dla mieszkańców  
- 10 osób przesłało uwagi drogą elektroniczną 
- do urzędu wpłynęło 12 oficjalnych pism 
 

  
Organizatorzy 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy  
z Wydziałem Środowiska i Zieleni 
 
 

 

 

Przebieg 
 

Harmonogram konsultacji społecznych 
 
16 kwietnia 2018 r. – początek konsultacji 
16 kwietnia – 7 maja – możliwość przesyłania uwag drogą 
elektroniczną 
24 kwietnia 2018 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
7 maja 2018 r. - zakończenie konsultacji społecznych  
 
 
Spotkanie otwarte 
 
24 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00, w kaplicy przy ul. Watzenrodego 
odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami w sprawie turystyczno-
rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR. 
Wzięło w nim udział ok. 40 osób. W przeważającej mierze uczestnicy 
konsultacji zadawali pytania dotyczące szczegółów projektu. Pojawiło 
się również kilka postulatów dotyczących proponowanych zmian w 
projekcie: 

• wniosek o zmianę lokalizacji wejścia do parku i usytuowanie 
go pośrodku lesistego terenu – między dwoma osiedlami: 
LEM-BUD i Parkowy Jar, 

• wniosek o usunięcie niepotrzebnych elementów 
zaśmiecających teren, tj. pozostałości po starych 
budynkach, 

• propozycja zastąpienia zaprojektowanych stojaków, stojakami 
w kształcie odwróconej litery U. 
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Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl), 
ü plakaty informujące o spotkaniu (powieszone w środkach 

komunikacji miejskiej, na klatkach schodowych oraz w 
punktach użyteczności publicznej), 

ü informacje w mediach lokalnych. 
 

 
 

 
Koszty 

 
Koszt wszystkich konsultacji w ramach cyklu Zielony Toruń. Mamy 
projekty: 
Projekt plakatu – 713,40 zł 
Wydruk plakatów  – 208,49 zł 
Ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej – 718,00 zł 
Transport n a spotkanie 24.04.2018 r.  – 300,00 zł 
Razem: 1 939,89 zł 
 

 
 

Uwagi Podczas spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji,  pojawiło się 
wiele uwag dotyczących zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu 
tzw. JAR. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały 
możliwość przesłania uwag drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą. 
Szczegółowe zestawienie uwag, opinii oraz pism, które wpłynęły od 
mieszkańców znajdują się w poniżej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Uwagi dotyczące zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR 

I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. Jaka jest przewidziana wielkość zaprojektowanych parkingów? Odpowiedź 
Powierzchnia obydwu parkingów wynosi ok. 1200 
m2 (powierzchnia parkingu zlokalizowanego po 
stronie zachodniej -  741,5m2; po stronie 
wschodniej - 512,4m2).  
Ilość miejsc parkingowych zostanie zmniejszona do 
koniecznego minimum. 

2. Gdy odbywały się pierwsze konsultacje, to jeszcze nie mieszkaliśmy na tym osiedlu. Teraz 
okazuje się, że szerokie wejście do parku zlokalizowane jest pod naszymi oknami, podobnie jak 
ławki, których usytuowanie budzi nasze obawy – nie chcemy hałasów ani osób pijących alkohol 
pod naszymi domami.  Wniosek o zlokalizowanie wejścia do parku pośrodku lesistego terenu 
– między dwoma osiedlami : LEM-BUD i Parkowy Jar, od strony zaplanowanych parkingów i 
tym samym zmiany lokalizacji projektowych ławek. 

Uwzględniono 
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie.   

3. Czy zaprojektowane boisko sięga aż do pawilonu handlowego Polna PARK? Gdzie dokładnie 
będzie ono się znajdować? 

Odpowiedź 
Zaprojektowane boisko znajduje się na granicy z 
działką obszaru zajmowanego przez Fort V. Jego 
lokalizacja ulegnie jednak zmianie i będzie ono 
znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru. 
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4. Czy przy okazji realizacji projektu będzie odbywać się również czyszczenie runa? Na nim 
znajduje się bowiem masa strzępków asfaltu, pozostałości budynków, gruzowiska, zwłaszcza na 
terenie, na którym powstać ma boisko. Wniosek o usunięcie niepotrzebnych elementów 
zaśmiecających teren, który ma być nowoczesny. 

Uwzględniono częściowo 
Usunięte zostaną elementy niebezpieczne, 
znajdujące się w złym stanie technicznym. 
Pozostawione będą elementy w dobrym stanie, 
które wkomponują się w krajobraz.  

5.  Z jakiej nawierzchni wykonane będą ścieżki rowerowe?  Odpowiedź 
Ścieżki rowerowe zostaną wykonane z nawierzchni 
mineralnej, gruntowej. 

6. Stojaki rowerowe – te zaprojektowane maja możliwość przypięcia roweru za przednie koło. 
Proponuje się, aby zastąpić je stojakami w kształcie litery U.  

Uwzględniono 
Stojaki rowerowe w kształcie litery U uwzględniono 
w projekcie. 

7. Z czego wykonana będzie nawierzchnia parkingów? Jeśli z kostki, to czy istnieje możliwość 
zmiany tej nawietrzni na bardziej ekologiczną? 

Odrzucono 
Rozdaj nawierzchni parkingów musi być zgodny z 
wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.0.1422):  
§21, pkt. 3.: „Stanowiska postojowe i dojazdy 
manewrowe dla samochodów powinny mieć 
nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej 
gruntową stabilizowaną, ze spadkiem 
zapewniającym spływ wody” 
 

8. Czy będzie zakończona projektowana promenada? Dokąd ona prowadzi? Odpowiedź 
Projektowana promenada prowadzi do 
osiedlowego ciągu komunikacyjnego 

9. Czy teren Fortu V będzie oczyszczony? Odpowiedź 



 
 

  8 
 

Poza zakresem opracowania 

10. Czy teren parku będzie monitorowany? Odpowiedź 
Projekt nie przewiduje montażu monitoringu na 
terenie parku. Zadanie możliwe do zrealizowania w 
kolejnych etapach rozwoju parku. 

11. Z czym będą się łączyły ścieżki rowerowe od strony północnej oraz od strony południowej? 
Proponuję aby ścieżkę rowerową od strony południowej połączyć ze ścieżką, która stanowi 
obwód osiedla. 

Odpowiedź 
Docelowo, ścieżki rowerowe objęte opracowaniem 
mają być połączone z miejską siecią rowerową. 
Uwaga została przekazana do MZD, który zajmuje 
się rozwojem sieci rowerowej na terenie Torunia 

12. Proponuję wykonać połączenie od ścieżki rowerowej do ronda w okolicy boiska. Odpowiedź 
Docelowo, ścieżki rowerowe objęte opracowaniem 
mają być połączone z miejską siecią rowerową. 
Uwaga została przekazana do MZD, który zajmuje 
się rozwojem sieci rowerowej na terenie Torunia 

13. Na jakich zasadach będzie można korzystać z boisk? Czy na takich samych jak na Orlikach, czy 
też planuje się inne rozwiązania? 

Odpowiedź 
Zasady korzystania z boisk nie zostały jeszcze 
ustalone. Będą one regulowane w zależności od 
potrzeb mieszkańców. 

14. Jaką nawierzchnię planuje się na boiskach - sztuczną czy naturalną? Odpowiedź 
Boiska będą miały nawierzchnię naturalną. 

II. Uwagi zgłoszone droga elektroniczną Odpowiedź 

1. Szanowni Państwo Urzędnicy UM Toruń, 

Nabyłem mieszkanie w Toruniu przy ul. Grasera 13 od firmy Lem-Bud. Budynek jest częścią 
osiedla Sosnowe Zacisze i zlokalizowany jest na jego płd.-zach. skraju (bud G1). Głównym 
kryterium zakupu mieszkania była lokalizacja, sąsiedztwo terenów zielonych oraz ....cisza w 
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okolicy. 

Nie będę mógł uczestniczyć osobiście w konsultacjach społecznych w sprawie turystyczno-
rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR w dniu 24.04.2018. 
Przedstawiam poniżej moje główne uwagi do projektu: 

1. Rozumiem intencje i cele projektu, ale nie podoba mi się generalna koncepcja 
zagospodarowania tego terenu (działki 190 i 182). Projekt powinien ograniczyć się do 
absolutnego minimum, jak najmniejszej ingerencji w tereny zielone oraz powinien 
służyć zrównoważonej i cichej rekreacji. Dopuszczalne zatem są jedynie: ścieżki piesze / 
spacerowe, rowerowe, urządzenia sportowe (tzw. siłownie zewnętrze), ławki, obszary 
wypoczynkowe oraz edukacyjne. 

2. Nie zgadzam się na zagospodarowanie terenu sąsiadującego z moją nieruchomością, 
którego potencjalnym skutkiem mogą być: wykroczenia (art. 157 KW), przestępstwo 
(art.193 KK) lub częste interwencje Policji i/lub Straży Miejskiej. 

W szczególności dotyczy to tzw. amfiteatru (cyt. „Amfiteatr Leśny, amfiteatr terenowy z 
siedziskami z naturalnych materiałów, wykorzystanie istniejącego terenu oraz łatwego dojazdu 
od strony osiedla”) 

Pragnę wyjaśnić Państwu i osobom odpowiedzialnym za projektowanie, że do lasu nie chodzi 
się po kulturę, tylko na grzyby, spacer, przejażdżkę rowerem lub kontemplację przyrody. 
Kultura dostępna jest w Toruniu w postaci wielu festiwali muzycznych (np. Probaltica), 
filmowych (Toffifest), teatralnych oraz wielu innych wydarzeń (np. Bella Sky, kino letnie, 
przedstawienia teatralne, uliczne, etc.). Amfiteatr w środku lasu, dyplomatycznie rzecz ujmując, 
nie jest dobrym pomysłem. Użytkownikiem tego miejsca, przez większy czas, będą 
najprawdopodobniej młodzi ludzie delektujący się alkoholem lub innymi używkami (narkotyki, 
tzw. dopalacze, inne substancje, etc.). Bardzo proszę zrezygnować z tego pomysłu, pod groźbą 
procesu sądowego o odszkodowanie za utratę wartości nabytej nieruchomości. 

3. Nie zgadzam się na wybiegi dla psów w sąsiedztwie mojej nieruchomości. Właściciele 
psów nie respektują powszechnie obowiązującego prawa i zwyczajów, tj. nie sprzątają 

 
 
 
 
 
 
1. , 2. 
Uwzględniono częściowo 
Projekt został opracowany na podstawie koncepcji 
wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. 
Dotyczy to zarówno rodzaju poszczególnych 
obiektów, jak również sposobu ich rozmieszczenia. 
Niektóre elementy projektu zostaną zmienione 
zgodnie z życzeniem mieszkańców: 
-wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie, 
- lokalizacja boiska ulegnie zmianie i będzie ono 
znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru, 
- zostanie usunięty lub przeniesiony wybieg dla 
psów, który zaprojektowano w południowej części 
parku. 
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po psach, nie wyprowadzają swoich pociech na smyczy, w kagańcach, szczególnie w 
odniesieniu do ras psów wpisanych do wykazu ras psów agresywnych sporządzonego 
na żądanie MSWiA, który obowiązuje od 1998 r. Stanowi to potencjalne, istotne ryzyko 
i niebezpieczeństwo dla dzieci, dla których plac zabaw zaprojektowaliście Państwo w 
niedalekim sąsiedztwie wybiegu dla psów – stwierdzam ponownie, dyplomatycznie 
rzecz ujmując, że to również nie jest dobry pomysł. Uprzedzam o odpowiedzialności 
karnej z tego tytułu. 

4. Nie zgadzam się na planowanie jakichkolwiek parkingów w bliskim sąsiedztwie mojej 
nieruchomości, stanowiących zaplecze projektowanego zagospodarowania 
turystyczno-rekreacyjnego na osiedlu JAR – patrz pkt dotyczący utraty wartości 
nieruchomości 

5. Nie zgadzam się na projektowanie cyt.: „Przestrzennej bramy do parku”, cokolwiek to 
znaczy 

Podsumowując, co do zasady nie zgadzam się na planowanie zagospodarowania terenów 
zielonych (działki 190 i 182) niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Torunia oraz w sposób zakłócający spokój i ciszę mieszkańców 
przylegających nieruchomości. Nie oczekuję odpowiedzi do moich uwag w kolejnym raporcie z 
konsultacji. Oczekuję pozytywnego ustosunkowania się do moich próśb, zmianę projektu 
zgodnie z ww. uwagami i ponowne przedstawienie ich do konsultacji mieszkańcom 

 
 
3. 
Uwzględniono 
Wybieg dla psów znajdujący się po stronie 
południowej zostanie usunięty lub zlokalizowany w 
innej części parku. 
 
4. Uwzględniono częściowo 
Ilość miejsc parkingowych zostanie maksymalnie 
ograniczona.  
 
5. Uwzględniono częściowo 
Z projektu przestrzennej bramy zostaną usunięte 
ławki. Lekka konstrukcja wyznaczać będzie wejście 
do parku, które zostanie zwężone oraz przesunięte 
w kierunku północnym i zlokalizowane prostopadle 
do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten sprawi, że 
odległość od budynków mieszkalnych do wejścia 
znacznie wzrośnie. 

2. Wcześniej przy ulicy Watzenrodego ( obok "Stawu Kapitana" ) był projektowany jeden parking. 
Teraz są już dwa naprzeciw siebie. Ludzie kupując mieszkania na tym osiedlu , chcieli mieć 
wokół siebie jak najwięcej terenów zielonych a nie betonowych. Wnoszę o zlikwidowanie 
jednego z parkingów ( po stronie osiedla "SOSNOWE ZACISZE" ) i pozostawienie jednego z 
ograniczoną ilością miejsc do 50. Na wcześniejszych konsultacjach padła już taka propozycja. 
Mieszkańcy osiedla JAR będą na tereny wypoczynkowe przychodzić pieszo  a nie przyjeżdżać 
samochodem. Ten teren ma być terenem do wypoczynku, pełen zieleni jak najmniej zniszczony  
a nie jednym wielkim parkingiem. Nie psujcie tego pięknego miejsca. Jak najmniej ingerencji 

Uwzględniono częściowo 
Ilość miejsc parkingowych zostanie znacznie 
ograniczona. 
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człowieka. Bardzo proszę . 

3. Dzień dobry, 
z nadzieją i szczególną uwagą otwierałem projekt zagospodarowania terenu pn. Zielony Jar. 
Oczekiwałem, że hasło "Prezentujemy koncepcje, które wspólnie wypracowaliśmy" widniejące 
na plakacie nie jest tylko pustym sloganem, ale prawdziwym stwierdzeniem. Okazało się 
jednak, że moje oczekiwania nie zostały zaspokojone, a hasło okazało się kolejnym urzędniczym 
hasłem propagandowym. 
Zacznę od tego, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem uszczęśliwiania na siłę mieszkańców 
Osiedla Jar (pisanie tzw. Osiedla Jar uważam za kompletnie niepotrzebne) i fundowania im 
kolejnej "Barbarki" pod swoimi oknami. Wiadomo, że jeżeli projekt dojdzie do skutku w takiej 
formie jak jest to przedstawione na planie, a pewnie tak będzie, bo głosy mieszkańców i tak nie 
są brane pod uwagę (o tym później), to tereny których dotyczy koncepcja będą zajeżdżane 
przez samochody w każdy cieplejszy dzień i będą tu zjeżdżać mieszkańcy z całego Torunia i 
parkować gdzie popadnie, stwarzając zagrożenie pożarowe i nie tylko.  
Uważam, że zanim podejdzie się do realizacji jakichkolwiek planów należy zastanowić się nad 
stanem obecnym. Nikt od co najmniej 4 lat nie sprzątał terenów zielonych na Osiedlu Jar. 
Wszędzie, a przede wszystkim na terenie objętym koncepcją, walają się odpady, i te duże, i te 
małe. Żal patrzeć na to, jak wygląda las. Nie znajduje się środków na to. aby oczyścić ten teren z 
brudu i odpadów, za to planuje się wybujałe koncepcje i tworzy iluzję, że są "wspólnie z 
mieszkańcami wypracowane". 
Teraz słów kilka o tym wypracowaniu. Przytoczę kilka cytatów z raportu pokonsultacyjnego z 
2016 r.  i skonfrontuję to z obecnie prezentowanym planem zagospodarowania "który wspólnie 
wypracowaliśmy" (tekst napisany wytłuszczonym drukiem) 
--------------------------------------------------------- 
Czy planowana jest jakakolwiek wycinka drzew? 
 
Nie. Infrastruktura została wkomponowana w istniejące przestrzenie między drzewami. 
 
Jak boiska 60 x 30 m, a tuż obok 30 x 15 m na terenie zalesionym, nie spowodują konieczności 
wycinki żadnego drzewa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź 
Wycinka drzew została ograniczona do minimum i 
obejmie jedynie tereny, na których zlokalizowane 
są elementy infrastruktury. Wycinka nie obejmuje 
cennego drzewostanu. 
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------------------------------------------------------------- 
Czy boisko, które jest lokalizowane w południowej części może być przeniesione do części 
środkowej? Jeżeli pozostawimy boisko w części południowej, to uprzywilejujemy osoby, które 
tam mieszkają. 
 
Do analizy projektowej 
 
Podczas tworzenia projektu budowlanego zostanie rozważona możliwość posadowienia boiska 
w części centralnej lub północnej (w zależności od możliwości). 
 
Czy przeprowadzono taką analizę i jak można się zapoznać z jej wynikami? 
 
---------------------------------------------------------------- 
1. Boiska wielkości 30x60 m oraz 15x30 m na tym terenie uważam za pomysł, delikatnie 
mówiąc, nietrafiony. Całkiem niedaleko w dogodnej lokalizacji przy ulicy Legionów znajduje się 
kompleks boisk Orlik, który sprawdza się jako baza sportowa dla okolicznych mieszkańców. Nie 
zauważam najmniejszej potrzeby tworzenia na terenie, którego dotyczy koncepcja boisk z 
następujących 
powodów:  
a) konieczność wycinki dużej ilości zieleni - proponowany teren jest zalesiony, a nie ma szansy 
przygotować tak wielkich boisk bez ingerencji w strukturę terenu i bez wycinek na ogromną 
skalę 
b) generowanie hałasu w bliskim sąsiedztwie strefy ochronnej Natura 2000, w której to 
chronione są nietoperze 
c) generowanie ogromnego ruchu samochodowego po wąskich uliczkach osiedlowych przez 
osoby, które będą chciały podjechać jak najbliżej kompleksu sportowego 
d) plany budowy szkoły w niedalekim sąsiedztwie, na terenie której na pewno 
pojawi się kolejny kompleks boisk 
 
Uwzględniono częściowo 
1. Planowane są boiska naturalne. Mają one pełnić rolę miejsc integracji mieszkańców osiedla. 
Ich wielkość zostanie dokładnie określona na etapie projektu budowlanego tak, aby uniknąć 

 
Odpowiedź 
Kwestia lokalizacji boiska była szczegółowo 
analizowana pod kątem ewentualnej wycinki 
drzew. Wykonano bilans terenu -autorzy projektu 
to firma Geotechnica z Torunia. Lokalizacja boiska 
ulegnie zmianie i będzie ono znajdować się  w 
części północnej, w okolicach amfiteatru, w 
miejscu zgodnym z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla tego obszaru. 
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konieczności usuwania drzew 
 
Okazuje się, że zapewne nikt nie pochylił się nad tym tematem i drzewa w dużej ilości zostaną 
usunięte. Jak to ma się do sformułowania Uwzględnione częściowo? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Witam, 
Zgodnie z załączoną na stroną http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar prośbą o 
przekazywanie opinii dotyczących zagospodarowania turystyczno rekreacyjnego terenów zieleni 
na osiedlu JAR, w obrębie ul. Grudziądzkiej, Polnej oraz Ugory oraz po zapoznaniu się z 
artykułem prasowym na stronie internetowej gazety wyborczej Toruń, chciałbym wyrazić 
zaniepokojenie, czy planowane zagospodarowanie terenu przeprowadzone zostanie zgodnie z 
warunkami zrównoważonego rozwoju. Chodzi mi głównie o zasięg planowanej wycinki drzew 
oraz jej konsekwencji dla lokalnego ekosystemu. 
 
Odpowiedź 
Tak. Wszelkie działania w obszarach leśnych miasta są planowane i prowadzone z założeniem 
jak najmniejszej ingerencji w warunki naturalne. W ramach inwestycji nie planuje się usunięcia 
drzew z terenu leśnego. Projekt przewiduje natomiast dosadzenie drzew i roślin w strefie 
planowanych ścieżek botanicznych. 
 
Czy aby na pewno? A boiska? 
 
------------------------------------------------------------ 
Miałem okazję zapoznać się z planami zagospodarowania terenów zielonych na 
osiedlu JAR na którym mieszkam, bardzo podobają mi się pomysły 
zagospodarowania stawu oraz pozostałych terenów zielonych. 
Uwagi które chciałem zgłosić dotyczą boisk pomiędzy terenem fortu oraz 
inwestycji Lem-Bud Sosnowa Polana, według mnie Boiska są za blisko tych 
obiektów co może spowodować zbyt duże nasilenie hałasu, także oświetlenie 
sztuczne wieczorem może zakłócać spokój mieszkańców tej inwestycji co może 
powodować liczne sytuację konfliktowe, według mnie boiska te powinny zostać 

 
 
 
 
Odpowiedź 
Kwestia lokalizacji boiska była szczegółowo 
analizowana pod kątem ewentualnej wycinki 
drzew. Wykonano bilans terenu -autorzy projektu 
to firma Geotechnica z Torunia. Lokalizacja boiska 
ulegnie zmianie i będzie ono znajdować się  w 
części północnej, w okolicach amfiteatru, w 
miejscu zgodnym z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla tego obszaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź 
Wycinka drzew została ograniczona do minimum i 
obejmie jedynie tereny, na których zlokalizowane 
są elementy infrastruktury. Wycinka nie obejmuje 
cennego drzewostanu. 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar
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przeniesione w okolice miejsca gdzie zgodnie z planszą zbiorczą zaplanowane jest 
umieszczenie siłowni plenerowej, dodatkowo co przemawia za przeniesieniem 
tych boisk bardziej w głąb terenu JAR-u jest to że w niedalekiej odległości od 
planowanego położenia boisk znajduje się już jeden taki duży kompleks w 
sąsiedztwie marketu Biedronka który jest raptem kilka minut spacerem od 
obecnie istniejących bloków na początku Jaru, przyszłe boisko powinno powstać 
z drugiej strony osiedla co by wypadało znacznie korzystniej chociaż by dla 
struktury przyszłych powstających blokowisk w dalszej części ulicy 
Watzenrodego. Idealnym rozwiązaniem byłoby położenie w sąsiedztwie drugiego 
planowanego parkingu który znajduje się bliżej stawu. Spowodowałoby że boiska 
byłyby komfortowo usytuowane nie tylko dla obecnych mieszkańców Jaru, ale 
również przyszłych blokowisk powstających chociażby przy ulicy Grasera oraz 
usytuowanych dalej. 
 
Uwzględniono częściowo 
Zaproponowano boiska naturalne z oświetleniem parkowym, 
mające pełnić rolę miejsc do integracji. To zupełnie inny typ boisk 
w porównaniu z Orlikami. Ich wielkość i dokładne usytuowanie 
możliwe będzie do określenia na etapie projektu budowlanego. 
 
Czy faktycznie oświetlenie będzie typu parkowego? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Na koniec wnioski końcowe w formie pytań: 
1) Czy planowane oświetlenie boisk jest typu parkowego zgodnie z wcześniejszymi 
zapewnieniami? 
2) Ile drzew wbrew obietnicom zostanie wyciętych na rzecz budowy boisk, a ile w innych 
miejscach terenu objętego zagospodarowaniem? 
3) Jak będzie zapewniony dojazd do 7 miejsc parkingowych przy boisku (przez chodnik) i w 
jakim celu mają one powstać, skoro boiska mają służyć "integracji mieszkańców osiedla"? 
4) Kto będzie opiekował się tym terenem po zrealizowaniu projektu i czy ta opieka będzie z 
takim marnym skutkiem jak obecnie? 

Zgodnie z założeniami projektu, który uzyskał 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś 
priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”, jego głównym celem 
ma być wzrost powierzchni terenów zieleni 
poprzez zahamowanie degradacji istniejącego 
obszaru biologiczne czynnego. Planowane są nowe 
nasadzenia, które mają przyczynić się do 
zwiększenia różnorodności biologicznej oraz 
ograniczenia hałasu 
 
 
 
Odpowiedź 
W ramach oświetlenia zaprojektowano niskie, 
ekologiczne lampy, które będą włączane przy 
pomocy sms-a. 
 
 
 
 
1)Odpowiedź 
W ramach oświetlenia zaprojektowano niskie, 
ekologiczne lampy, które będą włączane przy 
pomocy sms-a. 
2) Odpowiedź 
Wycinka drzew została ograniczona do minimum i 
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5) Czy przeprowadzono analizę zmiany lokalizacji boisk? Jeżeli tak, jakie były alternatywy? 
6) Czy przeprowadzono analizę zmiany wielkości boisk? Jeżeli tak, to jakie to były wymiary i ile 
drzew uniknęłoby wycinki? 
 
Spodziewam się, że odpowiedzi na te pytanie będą kolejnymi bzdurami, a w dalszych pracach 
usłyszymy, że "wspólnie wypracowaliśmy taką koncepcję". Idea konsultacji jest bezsensowna 
skoro na dalszych etapach przeczy się swoimi działaniami swoim zapewnieniom 

obejmie jedynie tereny, na których zlokalizowane 
są elementy infrastruktury. Wycinka nie obejmuje 
cennego drzewostanu. 
3) Odpowiedź 
W ramach opracowania nie zaprojektowano miejsc 
parkingowych przy boisku 
4) Odpowiedź 
Decyzje w sprawie opiekuna terenu nie zostały 
jeszcze podjęte. Generalną opiekę sprawować 
będzie WŚiZ UMT, natomiast opiekę nad 
poszczególnymi obiektami – wyspecjalizowane 
jednostki miejskie. 
5) Odpowiedź 
Kwestia lokalizacji boiska była szczegółowo 
analizowana pod kątem ewentualnej wycinki 
drzew. Wykonano bilans terenu - autorzy projektu 
to firma Geotechnica. Lokalizacja boiska ulegnie 
zmianie i będzie ono znajdować się  w części 
północnej, w okolicach amfiteatru, w miejscu 
zgodnym z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla tego obszaru. 
 6) Odpowiedź 
Wielkość projektowanych boisk jest wynikiem 
potrzeb mieszkańców, które zostały wyrażone w 
pierwszym etapie konsultacji społecznych w 
sprawie zagospodarowania terenów zieleni na 
osiedlu tzw. JAR. 
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4. Szanowni Państwo 
Zwracam się do Państwa w sprawie konsultacji publicznych dotyczących projektu zieleni dla 
osiedla JAR. Nie wiem, czy jest to dobry czas, aby uwzględnić problem, który za parę lat 
powstanie na skrzyżowaniu ulicy Hubego z ulicą Watzenrodego. Problem ten można rozwiązać 
uwzględniając go obecnie m.in. w projekcie zieleni. Postaram się opisać o co mi chodzi. 
Otóż skrzyżowanie ulicy Watzenrodego (główna ulica) z ulicą Hubego (podporządkowana) ma 
nie posiadać sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na położenie osiedla JAR prawie wszystkie 
samochody będą kierowały się do centrum Torunia w kierunku sklepu Intermarche i 
skrzyżowania ze światłami na ul. Polnej przy sklepie Biedronka. Pojazdy będą włączały się z 
ulicy Hubego w ulicę Watzendrodego. Mieszkańcy z bloków spółdzielni MSM (planowane 
kilkanaście bloków) będą o tyle w dobrej sytuacji, że będą włączać się w ulicę Watzenrodego na 
zasadzie skrętu w prawo kierując się do centrum. Problem pojawi się jednak dla pojazdów 
wyjeżdżających z drugiej strony ulicy Hubego, a więc z terenu bloków realizowanych przez 
Lembud sp. z o.o. (8 bloków), TBS (4 bloki) i Bud-Tech sp. z o.o. (obecnie 4 bloki, a docelowo 
ma powstać prawie 30). Pojazdy te włączać się będą w ulicę Watzenrodego na zasadzie 
lewoskrętu. Powodować to będzie za parę lat duży zator dla mieszkańców z tych bloków 
szczególnie w godzinach porannych. W czasie powrotu mieszkańców z pracy problem ten nie 
wystąpi. 
 
Rozwiązaniem mogłoby być połączenie ulicy Hubego z ulicą Forteczną. Chodzi o miejsce 
wskazane przeze mnie niebieską linią na mapie z geoportalu, którą załączam. Jest to miejsce 
przy projektowanym boisku piłkarskim. W miejscu tym można zaprojektować jednokierunkową 
ulicę (tylko od ulicy Hubego w kierunku ulicy Fortecznej) o szerokości około 3 metrów. Udrożni 
to w przyszłości ulicę Hubego, a także spowoduje odpływ samochodów ze skrzyżowania przy 
sklepie Intermarche i Biedronka, które za kilka lat będą zbierać ruch samochodów z osiedla JAR 
i Wrzosy. Dzięki temu mieszkańcy z ulicy Hubego włączą się do ruchu w ulicę Forteczną i dalej w 
ulicę Polną z ominięciem przeładowanych skrzyżowań, co przyczyni się do rozluźnienia ruchu w 
godzinach porannych. 

 
Odpowiedź 
 
Uwaga nie dotyczy przedmiotu konsultacji – 
została przekazana do analizy Miejskiej Zarządu 
Dróg oraz Miejskiej pracowni Urbanistycznej. 
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5.  Witam ! 
 W czasie pierwszych konsultacji nie braliśmy udziału, ponieważ jeszcze tam nie mieszkaliśmy 
i nie wiedzieliśmy, że w ogóle się odbywają. Teraz natomiast, po przejrzeniu planu 
zagospodarowania mamy kilka uwag, które naszym zdaniem są uzasadnione, i dla 
mieszkańców budynków usytuowanych blisko "Wejścia głównego" czyli Watzenrodego 14, 
14A, 12, 12A mają duże znaczenie. 
 
1. Dlaczego wejście do parku ma być takie szerokie ,aż 15 m. i ma być tam ogromna brama. Nie 
chcemy tam ani "Jurasic Parku", ani bramy takiej jak w Biskupinie. Po co to skoro park ma być 
dla mieszkańców.  
  
2. Wejście do parku jest zaplanowane tuż pod oknami bloku Watzenrodego nr 14 i łączy się z 
chodnikiem osiedlowym.(zdjęcia) Obawiamy się, że przyjeżdżający do parku nie będą jechać na 
parking od ulicy Grasera, tylko będą stawać na naszym osiedlowym parkingu i będą 
maszerować przez nasze osiedle. Czy jest na to pozwolenie Zarządcy nieruchomości? 
  

 
 
 
1. Uwzględniono  
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie. 
Z projektu przestrzennej bramy zostaną usunięte 
ławki. Lekka konstrukcja wyznaczać będzie wejście 
do parku. 
2. Uwzględniono 
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
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3. Wejście do parku jest tuż pod oknami bloku Watzenrodego 14 i obawiamy się uciążliwości w 
postaci hałasów dochodzących z ławek, które mają być usytuowane na ścieżce wejściowej czyli 
blisko naszego budynku. Nie daleko jest sklep z alkoholem- 'Żabka" i w tej chwili już pojawiają 
się tam osoby pijące , a co dopiero kiedy będą tam ławki, na których można siedzieć. 
Obawiamy się hałasów , zaśmiecania i zanieczyszczania odchodami ! 
  
4. Od strony ul. Watzenrodego ponadto nie ma jeszcze drugiej nitki jezdni , nie ma chodników i 
nie wiadomo kiedy będą , wejście nie ma więc połączenia z żadnym zjazdem (w tej chwili nie 
ma tam żadnego zjazdu w prawo, dopiero od ul Grasera jest ) Ludzie nie będą przecież chodzić 
po piachu, tylko pójdą przez osiedlowe chodniki, a ponadto obawiamy się, że zrobią sobie "dziki 
parking", pod naszymi oknami, który zanieczyszcza środowisko,  co już w tej chwili się dzieje ! 
  
5. Dlaczego wejście do parku nie może być mniej więcej w środku tego lesistego terenu z 
wejściem od strony zaplanowanych parkingów? To naszym zdaniem rozwiązanie byłoby 
najlepsze i nie kolidowałoby ani z interesem osiedla Lembudu, ani Parkowego Jaru. Co z tego , 
że wydeptana jest ścieżka do lasu , niech sobie ta ścieżka zostanie, zwykłą ścieżką, tak jak reszta 
ścieżek zaplanowanych , ale główne wejście , powinno być od parkingów ! To naszym zdaniem 
jest logiczne i nie przeszkadzałoby nikomu. 
(w załączeniu - widok z okna na teren wejścia, które jest naprawdę bardzo blisko budynku) i 
naszym zdaniem będzie uciążliwe. 
  
  
W momencie zaplanowania zagospodarowania terenu w 2016 r. konsultacje były 
prowadzone z osobami, których tren przy wejściu głównym nie dotyczył, ponieważ nie było 
jeszcze wtedy stojących dziś budynków . Zatem wnosimy o uwzględnienie tej okoliczności !! 
  
  
Ogólnie plan zagospodarowania terenu nam się podoba i mamy nadzieję, że interwencja w 
przyrodę nie będzie nadmierna. 
Prosimy jednak o uwzględnienie naszych uwag i przesunięcie-oddalenie głównego wejścia tak, 
aby nie był uciążliwy dla nikogo. 

przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie. 
 
3. Uwzględniono 
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie. 
 
4. Odpowiedź 
Obecnie opracowana jest dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa dla tego odcinka. W 
bieżącym roku zadanie nie zostało wpisane do 
budżetu - Budżet Gminy Miasta Toruń 
przyjmowany jest uchwałą Rady Miasta Torunia.  
 
5. Uwzględniono 
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie,. 
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6. Dzień dobry,  
za kilka miesięcy będę mieszkanką osiedla JAR i chciałam wyrazić swoje zdanie na temat nowej 
propozycji zagospodarowania parku leśnego.  
W stosunku do propozycji z 2016 i zaproponowanych zmian to nie podoba mi się główne 
wejście do parku; w pierwotnej wersji nie jest takie szerokie!! Teraz jest OGROMNE i mam 
wrażenie, że trzeba będzie wyciąć drzewa, a przecież w 2016 była obietnica, że żadne nie 
będzie wycięte! 
Proszę o informację kiedy Miasto planuje budowę chodnika (i drugiej jezdni) po stronie parku, 

 
Odpowiedź w kwestii budowy chodnika 
Obecnie opracowana jest dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa dla tego odcinka. W 
bieżącym roku zadanie nie zostało wpisane do 
budżetu - Budżet Gminy Miasta Toruń 
przyjmowany jest uchwałą Rady Miasta Torunia.  
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bo dostęp będzie utrudniony i aby dojść chodnikiem trzeba będzie przechodzić przez teren 
osiedla, a co jak wspólnota się ogrodzi? 
Czy taka ilość parkingów jest konieczna? Czy uda się ten projekt zrealizować bez wycinki - 
zgodnie z obietnicą z 2016 roku? 
 

 
Odpowiedź w kwestii parkingów 
Ilość miejsc parkingowych zostanie ograniczona do 
niezbędnego minimum. 
 

7. Dzień dobry, 
Jestem mieszkanką tegoż osiedla i chciałabym wypowiedzieć moje zdanie na temat planu 
zagospodarowania najbliższej mi okolicy. Chciałabym się odnieść do lokalizacji boisk oraz 
wybiegu dla psów. Uważam, że zaplanowane na te obiekty miejsce jest niewłaściwe. Jest 
zaplanowane po pierwsze za blisko stojących tu już bloków osiedla Sosnowa Polana, co narażać 
będzie mieszkańców na hałas. Po drugie lokalizacja powyższych obiektów wiąże się z wycinką 
drzew, której według Państwa zapewnień miało nie być. Cytat z raportu dotyczący konsultacji 
Zielony Jar, styczeń 2017: "Planowane są boiska naturalne. Mają one pełnić rolę miejsc 
integracji mieszkańców osiedla. Ich wielkość zostanie dokładnie określona na etapie projektu 
budowlanego tak, aby uniknąć konieczności usuwania drzew". Patrząc na przedstawiony przez 
Państwa plan, w miejscu zaplanowanym na wyżej wymienione obiekty obecnie znajduje się 
bardzo wiele drzew. 
Jestem też zaniepokojona bliskością i rozmiarem wybiegu dla psów. Choć lubię zwierzęta sama 
ich nie posiadam i nie wyobrażam sobie żeby siedząc na balkonie słuchała ciągłego szczekania. 
Uważam, że oba obiekty są ciekawym pomysłem tylko lokalizacja jest nietrafiona. Jestem 
pewna, że w innej lokalizacji te obiekty spełnią swoje zadanie, bez narażania pobliskich 
mieszkańców na niepotrzebne stresy.  
 

Uwzględniono 

Lokalizacja boiska ulegnie zmianie i będzie ono 
znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru. 
 
Uwzględniono 
Wybieg dla psów zostanie usunięty z projektu lub 
zlokalizowany w innym miejscu na terenie parku. 
 
 

8. Chciałbym się dowiedzieć ile jest przewidzianej przestrzeni lasu pomiędzy budynkami firmy 
LEM-BUD (Sosnowe Zacisze - w pierwszej linii, budynki G2/G6) od terenu projektowanego 
parku 
 

Odpowiedź 
Odległość budynku najbliżej położonego od 
terenów parku, do granicy działki. wynosi : od  
15,5m do 61m, natomiast odległość budynku do 
boiska 61,5m.  

9.  
Szanowny Pan  
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Piotrowicz Paweł  
Dyrektor Wydziału  
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Toruń  
 
Szanowna Pani  
Jolanta Swinarska  
p.o. dyrektora wydziału  
Wydział Środowiska i Zieleni  
 
Szanowni Dyrektorzy,  
Przychylam się do wniosku złożonego w dniu 27.04.2018 r. z inicjatywy mieszkańców dot.  
1.     Przedłużenia terminu konsultacji do 28/05/2018 r.  
2.     Udostępnienie na stronie ww. konsultacji kompletu dokumentacji projektowej  
3.     Przeprowadzanie spaceru badawczego wraz z mieszkańcami (jeżeli się z czymś nie 
zgadzasz może wykreślić)  
 
Dodatkowo uważam, że jeśli jednak nasze sugestie nie zostaną uwzględnione to może chociaż 
zrezygnujecie Państwo z organizacji miejsc parkingowych przy boisku. Czemu one mają służyć? 
Boisko ma być osiedlowe więc można do niego dojść zamiast dojechać. Dodatkowe miejsca 
parkingowe będą generować dodatkową ilość spalin i hałas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Odrzucono 
Brak uzasadnienia dla wydłużenia terminu 
konsultacji. 
2. Uwzględniono 
Na stronie internetowej www.konsultacje.torun.pl  
zamieszczono komplet dokumentacji projektowej. 
3. Odrzucono 
Brak uzasadnienia przeprowadzenia spaceru 
badawczego. 
 
Nie zaplanowano miejsc parkingowych przy 
boisku. 
 

10. Dzień dobry,  
 
Jako mieszkaniec osiedla Sosnowa Polana przy ulicy Hubego 1-15 zgłaszam swoje uwagi 
dotyczące projektu zagospodarowania terenu zielonego na osiedlu tzw. Jar.  
 

1. Uwzględniono 
Projekt został opracowany na podstawie koncepcji 
wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. 
Dotyczy to zarówno rodzaju poszczególnych 
obiektów, jak również sposobu ich rozmieszczenia, 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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1. Budowa boiska i górki saneczkowej w pobliżu osiedla przy ulicy Hubego położonego na 
działce nr 202/2  
Zlokalizowanie tych obiektów we wspomnianym miejscu przyczyni się do wycięcia większości 
drzew rosnących w pobliżu osiedla. Mieszkańcy zostali zapewnieni, że teren rekreacyjny 
zostanie wkomponowany pomiędzy istniejące drzewa. Analizując przedstawiony projekt można 
jednak stwierdzić, że największa wycinka drzew planowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedla przy ul. Hubego 1-15.  
Uważam również, że lokalizacja boiska w tak bliskim otoczeniu budynków mieszkalnych nie jest 
dobrym pomysłem, ponieważ takie obiekty są uciążliwe dla mieszkańców, szczególnie ze 
względu na hałas. Dodatkowo jedno boisko powstanie na terenie szkoły, orlik jest 
zlokalizowany na Koniuchach w pobliżu. Nie ma potrzeby budowy kolejnych boisk pod oknami 
istniejących już budynków mieszkalnych. 
Na etapie konsultacji społecznych dotyczących wstępnej koncepcji zagospodarowania tego 
terenu mieszkańcy wypowiedzieli się negatywnie na temat lokalizacji boiska i zostali 
zapewnieni, że na etapie opracowania projektu ich uwagi zostaną uwzględnione.  
 
2. Budowa miejsc parkingowych w pobliżu boiska 
Budowa parkingu również przyczyni się do zniszczenia pobliskiej zieleni. Dodatkowo nie 
rozumiem sensu tej inwestycji, skoro cała zatoczka przy ul. Hubego jest przystosowana do 
wykonania miejsc parkingowych, a położona jest w bliskim sąsiedztwie.  
 
3. Wybieg dla psów 
Jako mieszkaniec osiedla wnioskuję o całkowite usunięcie wybiegu dla psów zaprojektowanego 
obecnie w pobliżu naszego osiedla. Na całym terenie rekreacyjnym zostały zaprojektowane aż 
trzy wybiegi dla psów. O ile dwie lokalizacje faktycznie wydają się wkomponowane pomiędzy 
istniejące drzewa, to o tej trzeciej tego samego powiedzieć nie można. Żaden z mieszkańców 
osiedla nie chce mieć pod swoim oknem wybiegu dla psów. Mieszkańcy szczególnie obawiają 
się o nieprzyjemne zapachy w okresie letnim oraz o dodatkowe hałasy. 
 
Mam nadzieję, że opinie mieszkańców w sprawie terenów zielonych na naszym osiedlu zostaną 
uwzględnione przez Władze Miasta.  

w tym także górki saneczkowej oraz boiska. 
Lokalizacja boiska ulegnie zmianie i będzie ono 
znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru. 
 
2. Nie zaplanowano miejsc parkingowych przy 
boisku. 
 
 
3. Uwzględniono 
Wybieg dla psów zostanie usunięty z projektu lub 
zlokalizowany w innym miejscu na terenie parku. 
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III. Uwagi zawarte z oficjalnych pismach Odpowiedź 

1. Przedłużyć  termin konsultacji do 28/05/2018 r.  
Udostępnić na stronie www. konsultacji kompletu dokumentacji projektowej Przeprowadzić 
spacer badawczy wraz z mieszkańcami  
 

Odrzucono 
Brak uzasadnienia dla wydłużenia terminu 
konsultacji. 

2. Wniosek o rezygnację z budowy parkingu w sąsiedztwie działki nr 185 Uwzględniono częściowo 
Ilość miejsc parkingowych zostanie zmniejszona do 
minimum. 

3. Wniosek o zmianę lokalizacji boisk sportowych – oddalenie ich od budynków mieszkalnych Uwzględniono 
Lokalizacja boiska ulegnie zmianie i będzie ono 
znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru. 
 

4. Wniosek o rezygnację z budowy miejsc postojowych na terenie działki nr 202/2 Uwzględniono częściowo 
Ilość miejsc parkingowych zostanie zmniejszona do 
minimum. 

5. Wniosek o rezygnacje z budowy wybiegu dla psów na terenie działki nr 202/2 Uwzględniono 
Wybieg dla psów zostanie usunięty z projektu lub 
zlokalizowany w innym miejscu na terenie parku. 

6. Odsunąć place zbaw od osiedla mieszkalnego mieszczącego się na działkach: 185, 200/1, 200/2 
oraz 200/3 

Odrzucono 
Projekt został opracowany na podstawie koncepcji 
wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. 
Dotyczy to zarówno rodzaju poszczególnych 
obiektów, jak również sposobu ich rozmieszczenia, 
w tym także palcu zabaw. 
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7. Uwzględnić toalety publiczne w projekcie  Odrzucono 
Możliwość realizacji poza projektem – na dalszych 
etapach rozwoju parku. 

8. Zagospodarować działkę 242, która ma być przekazane Gminie przez TBS łącznie z całym 
terenem 

Uwaga wykracza poza zakres opracowania 

9. Na działkach 238 oraz 196 zaprojektować dodatkowo atrakcyjna zieleń w formie alejki z 
ławeczkami 

Uwaga wykracza poza zakres opracowania 

10. Skomunikować obie strony Watzenrodego poprzez wyznaczenie dodatkowego przejścia dla 
pieszych  

Wniosek w sprawie wyznaczenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych należy złożyć, wraz z 
oznaczeniem lokalizacji, do WGK UMT, celem 
zaopiniowania na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 

11. Zmienić lokalizację wejścia głównego do parku wraz z brama i siedziskami – proponowana 
lokalizacja: teren północny przy parkingu 

Uwzględniono 
Wejście na teren parku zostanie zwężone oraz 
przesunięte w kierunku północnym i zlokalizowane 
prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten 
sprawi, że odległość od budynków mieszkalnych do 
wejścia znacznie wzrośnie. 
Z projektu przestrzennej bramy zostaną usunięte 
ławki. Lekka konstrukcja wyznaczać będzie wejście 
do parku. 
 

12. Ograniczyć ilość miejsc postojowych po parzystej stronie ulicy Watzenrodego do 10-15 miejsc z 
przeznaczeniem tylko dla osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi 

Uwzględniono 
Ilość miejsc parkingowych zostanie ograniczona do 
niezbędnego minimum. 
 

13. Zmienić lokalizacje boiska sportowego na odległość min. 50 m od nieprzekraczalnej linii 
zabudowy działki 200/3 

Uwzględniono 
Lokalizacja boiska ulegnie zmianie i będzie ono 
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znajdować się  w części północnej, w okolicach 
amfiteatru, w miejscu zgodnym z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego 
obszaru. 
 

14. Usunąć z projektu parking Uwzględniono częściowo 
Ilość miejsc parkingowych zostanie ograniczona do 
niezbędnego minimum  

15. Ujednolicić projekt stojaka rowerowego – wykonać projekt stojaka w kształcie litery U Uwzględniono 
Stojaki rowerowe w kształcie litery U uwzględniono 
w projekcie. 

16. Zastosować nawierzchnie asfaltowe w projektowanych drogach rowerowych Odrzucono 
Projekt został opracowany na podstawie koncepcji 
wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. 
Wówczas mieszkańcy zaproponowali, aby został on 
jak najbardziej naturalnym. Przewidziano 
nawierzchnie gruntowe utwardzone, po których 
swobodnie można poruszać się rowerem. 

17. Zastosować nawierzchnie o wysokim  poziomie równości: preferowana asfaltowa, 
ewentualnie mineralno-żywiczna na drogach rowerowych w projekcie 
zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR. Zaproponowana nawierzchnia 
naturalna ulepszona nie jest odpowiednia dla ruchu rowerowego 

Odrzucono 
Projekt został opracowany na podstawie koncepcji 
wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w 2016 r. 
Wówczas mieszkańcy zaproponowali, aby został on 
jak najbardziej naturalnym. Przewidziano 
nawierzchnie gruntowe utwardzone, po których 
swobodnie można poruszać się rowerem. 

18. W projekcie zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR w kilku miejscach 
polepszyć geometrię drogi rowerowej szczególnie w rejonach skrzyżowania tras. Proszę 
także zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na wysokości 

Uwzględniono  
Drogi rowerowe zostały zaprojektowane zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi dla infrastruktury 
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skrzyżowania z drogą dojazdową do boiska pieszej i rowerowej.  
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Pisma, które wpłynęły do UMT 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne dotyczące turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania 
terenów na osiedlu tzw. JAR odbywały się w terminie od 16 kwietnia do 7 maja 
2018 r. Dały one mieszkańcom możliwość wnoszenia uwag oraz analizy 
prezentowanego projektu , który dyskutowano już na etapie tworzenia koncepcji 

 

W 2017 r. projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

W spotkaniu otwartym, które odbyło się 24 kwietnia 2018 r. wzięło udział ok. 40 
osób. 10 osób przesłało swoje uwagi drogą elektroniczną. Do urzędu wpłynęło 
również 12 oficjalnych pism. 
Podczas spotkania otwartego mieszkańcy zadawali pytania dotyczące szczegółów  
związanych z realizacją projektu. W ramach konsultacji pojawiło się również sporo 
uwag i postulatów. Najważniejsze z nich to: 

• wniosek o zmianę lokalizacji wejścia do parku i usytuowanie go pośrodku 
lesistego terenu – między dwoma osiedlami: LEM-BUD i Parkowy Jar, 

• postulat związany likwidacją wejścia do parku w formie przestrzennej 
bramy z ławkami, 

• wniosek o odsunięcie wybiegu dla psów od boiska sportowego, 
• postulat rezygnacji z parkingów lub ograniczenia ilości miejsc 

parkingowych, 
• wniosek o wydłużenie terminu konsultacji, 
• propozycja zastąpienia zaprojektowanych stojaków, stojakami w kształcie 

odwróconej litery U. 
Wszystkie postulaty oraz uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem 
możliwości ich realizacji. Uwzględniono następujące wnioski: 
 
1)  wejście na teren parku zostanie zwężone oraz przesunięte w kierunku 
północnym i zlokalizowane prostopadle do ul. Watzenrodego .  Zabieg ten sprawi, 
że odległość od budynków mieszkalnych do wejścia znacznie wzrośnie. 
 
2) usunięto z projektu ławki, które były częścią przestrzennej bramy, natomiast 
pozostawiono sama konstrukcję (zdjęcie poniżej) 
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3) wybieg dla psów znajdujący się po stronie południowej w projekcie, zostanie 
usunięty lub przeniesiono w inny obszar parku. 
 
4) boisko sportowe znajdujące się po stronie południowej zostanie przeniesione 
do północnej części parku, w okolice amfiteatru – lokalizacja zgodna z Miejskim 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. 
 
5) zastosowano  kształt odwróconej litery U w projekcie stojaków. 
 
6) ilość miejsc parkingowych zostanie ograniczona do niezbędnego minimum 
 
Po wprowadzeniu zmian do projektu i otrzymaniu pozwolenia na budowę, w 
ramach postępowania przetargowego zostanie wyłoniony wykonawca. Zgodnie z 
otrzymanym dofinansowaniem realizacja projektu powinna mieć miejsce do końca 
2019 roku. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Załączniki 

 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
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Załącznik nr 1  
Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 18 kwietnia 2018 r.  

 

 

Cały tekst: 

 Kolejny raz spotkamy się na konsultacjach dotyczących terenów zieleni w mieście. Tym razem 
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną projekty: 
• turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR, 
• zagospodarowania „Rudelki" - terenu lasów miejskich pomiędzy ulicami Bema a Balonową, 
•  rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w 
Toruniu. 
 
Wszystkie trzy zadania były już konsultowane na etapie koncepcji. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i 
pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. Torunianie wnosili 
wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania poszczególnych terenów, 
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które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. Teraz będziemy pokazywać 
efekty. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których przedstawione zostaną projekty, które udało nam 
się wspólnie wypracować. 

 Harmonogram spotkań: 
• 24 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w kaplicy przy ul. Watzenrodego w sprawie turystyczno-
rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR, 
• 25 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o w sprawie 
zagospodarowania terenu tzw. Rudelki, 
• 26 kwietnia, godz. 17:00 – spotkanie w SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w sprawie rewitalizacji Parku 
Tysiąclecia. 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 7 maja 2018 r. 

Tereny na tzw. osiedlu JAR 
Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR w 
Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową dla 
możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach przewidzieli m.in. miejsca na place 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, 
amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy 
wnieśli do projektu podczas konsultacji, w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły 
odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Na tegorocznym spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenów zieleni na tzw. osiedlu JAR zostanie 
zaprezentowany projekt, który udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami. 

„Rudelka" 
Konsultacje związane z zagospodarowaniem tzw. Rudelki odbywały się pod koniec 2016 roku w 
ramach cyklu „Urządzamy lasy miejskie”. Wtedy to mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich 
opinii na temat planów przedprojektowych dla tego terenu, wniesienia uwag, modyfikacji i 
wypracowania własnych rozwiązań. Wspólnie ustalono, że należy tutaj stworzyć ścieżkę edukacyjną 
oraz edukacyjny plac zabaw. Te uwagi zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku 
projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Obecnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom gotowa koncepcja zagospodarowania, która zawiera 
wymienione elementy: edukacyjny plac zabaw, ścieżkę edukacyjną, w tym tablicę historyczną, jak 
również wybieg dla psów i elementy małej architektury. 

Park Tysiąclecia 
Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku z 
okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania 
na nim porządku i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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zagospodarowania zieleni parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy 
małej architektury i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

W 2015 roku w ramach cyklu „Zielony Toruń – reaktywacja” przedstawiono mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się 
propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. 
Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej 
nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 

W 2018 roku pokażemy mieszkańcom projekt rewitalizacji tParku Tysiąclecia wraz z odbudową 
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 

Więcej informacji oraz projekty - link 

Warto przypomnieć, że konsultacjr społeczne w Toruniu są prowadzone zgodnie z regulaminem 
konsultacji społecznych, zaktualizowanym przez Radę Miasta Torunia 22 marca 2018 r., który wszedł 
w życie 12 kwietnia 2018 r. Z obowiązującym regulaminem można zapoznać się TUTAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-mamy-projekty
http://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/835_18_zal_01.pdf
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 16 kwietnia 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Kolejny raz spotkamy się na konsultacjach dotyczących terenów zieleni w mieście. Tym razem 
mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów. 

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną projekty: 

• turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR 
• zagospodarowania "Rudelki" - terenu lasów miejskich pomiędzy ulicą Bema a ul. Balonową, 
• rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w 

Toruniu. 

Spotykamy się ponownie 
Wszystkie zadania, które będziemy omawiać były juz konsultowane na etapie koncepcji. Spotykaliśmy 
sie z mieszkańcami i pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. 
Torunianie wnosili wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania 
poszczególnych terenów, które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. Teraz 
będziemy pokazywac efekty. 
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Tereny na tzw osiedlu JAR 

Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR w 
Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy to zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową 
dla możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach przewidzieli m.in.: miejsca na place 
zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, 
amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy 
wnieśli do projektu podczas konsultacji w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły 
odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Na tegorocznym spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR zostanie 
zaprezentowany projekt, który udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami. 

Do pobrania: 

• Plan zagospodarowania terenów osiedlu tzw. JAR 
• Prezentacja dotycząca zagospodarowabnia terenów rekreacyjnych na osiedlu tzw. JAR 
• Link do strony konsultacji z 2016 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar 

 

 

"Rudelka" 

Konsultacje związane z zagospodarowaniem tzw. Rudelki odbywały się pod koniec 2016 roku, w 
ramach cyklu Urządzamy lasy miejskie. Wtedy to mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii 
na temat planów przedprojektowych dla tego terenu, wniesienia uwag, modyfikacji i wypracowania 
własnych rozwiązań. Wspólnie ustalono, że należy tutaj stworzyć ścieżkę edukacyjną oraz edukacyjny 
plac zabaw. Wspomniane uwagi zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku 
projektowym o dofinansowanie zewnętrzne. 

Obecnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom gotowa koncepcja zagospodarowania, która zawiera 
wymienione elementy: edukacyjny plac zabaw, ścieżkę edukacyjną, w tym tablicę historyczną, jak 
również wybieg dla psów i elementy małej architektury. 

Do pobrania: 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/pzt-konsultacje2.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/budowa_terenow_rekreacyjnych_jar.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-jar
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• Plan zagospodarowania „Rudelki” 
• Projekt ścieżki edukacyjnej: stacja 1, stacja 2, stacja 3, stacja 4 
• Projekt edukacyjnego placu zabaw 
• Prezentacja dotycząca zagospodarowania "Rudelki" 
• Link do strony konsultacji z 2016 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-

miejskie 

 

 

Park Tysiąclecia 

Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku z 
okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi 
zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania 
na nim porządku i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby 
zagospodarowania zieleni parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy 
małej architektury i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej. 

W 2015 roku w ramach cyklu Zielony Toruń – Reaktywacja przedstawiono mieszkańcom koncepcję 
przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się 
propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. 
Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej 
nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu. 

W 2018 roku pokażemy mieszkańcom projekt rewitalizacji tParku Tysiąclecia wraz z odbudową 
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej. 

Do pobrania: 

• Plan rewitalizacji Parku Tysiąclecia  
• Projekt odbudowy układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu 
• Prezentacja dotycząca rewitalizacji Parku Tysiąclecia  
• Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
• Link do strony konsultacji z 2014 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0 
• Link do strony konsultacji z 2015 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-

reaktywacja-0 

  

 

Przyjdź na spotkania! 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których przedstawione zostaną projekty, które udało nam 
się wspólnie wypracować. 

http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._zagospodarowanie_terenu_skala_1-500.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_1.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_2.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_3.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rys._sciezka_edukacyjna_-_stacja_4.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_plac_zabaw.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/prezentacja_rudelka.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-miejskie
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/urzadzamy-lasy-miejskie
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/1.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/7b.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/180425_prezentacja.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/decyzje_konserwatora.pdf
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-reaktywacja-0
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-reaktywacja-0
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Harmonogram spotkań: 

• 24 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w kaplicy przy ul. Watzenrodego w sprawie 
turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR 

• 25 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o w sprawie 
zagospodarowania terenu tzw. Rudelki 

• 26 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w sprawie rewitalizacji 
Parku Tysiąclecia 

• Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię na adres: 
konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 7 maja 2018 r. 

 

 

I 
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Informacja w Gazecie Nowości, 26 kwietnia 2018 r. 
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Artykuł w Gazecie Wyborczej, 14 maja 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Zaprezentowano projekt zagospodarowania terenów zielonych na tzw. osiedlu Jar. Będą place zabaw, 
boiska, ławki, amfiteatr i plaża.  

Projektanci pokazali, jak będą wyglądać tereny zielone przy Watzenrodego i Grassera. 
Zaplanowano tam place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, górkę saneczkową, miejsca 
piknikowe, amfiteatr. 

Projekt zakłada powstanie ponad 14 tys. m kw. ścieżek pieszych i 5,5 tys. m kw. ciągów 
rowerowych. Na terenie znajdą się także drewniane kładki widokowe, tablice informacyjne, 
domki dla nietoperzy i owadów. Przewidziano boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki 
plażowej, siłownię zewnętrzną. Będzie także wybieg dla psów z urządzeniami treningowymi 
dla zwierząt. Przy stawie powstaną plaża, pomosty, plac i promenada. Ustawione zostaną 
leżaki. Zamontowane będą także stoły piknikowe i do ping-ponga. 

Park zajmie prawie 25 hektarów. Planuje się założenie trawników, nasadzenie krzewów i 
traw ozdobnych. Oczywiście będą także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, 
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stojaki rowerowe, latarnie. Oświetlenie na obiektach sportowych będzie uruchamiane 
poprzez SMS-a. Na razie nie wiadomo, czy za jego wysłanie trzeba będzie płacić i ile. 

Projekt zaprezentowany został pod koniec kwietnia na spotkaniu konsultacyjnym z 
mieszkańcami. 
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Informacje na stronie dzien.dobry.torun.pl, 21 kwietnia 2018 r. 
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Artykuł na stronie dzien.dobry.torun.pl, 21 maja 2018 r. 

 

Cały tekst: 

Zbyt mała odległość między boiskiem i wybiegiem psów a budynkami mieszkalnymi oraz wycinka 
drzew - to tylko niektóre z zarzutów mieszkańców do projektu turystyczno-rekreacyjnego 
zagospodarowania terenów na osiedlu JAR. Czy jest szansa na zmianę projektu? 
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Przypomnijmy: pierwsza odsłona konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania 
turystyczno-rekreacyjnego terenów zieleni na osiedlu JAR odbyła się pod koniec 2016 r. Na 
podstawie tamtych rozmów z mieszkańcami powstał projekt, który został zaprezentowany pod 
koniec kwietnia br. Do 7 maja torunianie mogli zgłaszać swoje uwagi. 

Nie wszystkim jednak propozycje projektantów przydały do gustu. Część mieszkańców zdecydowała 
się wystąpić z wnioskiem do urzędu miasta o przedłużenie terminu konsultacji społecznych do końca 
maja, przeprowadzenie dodatkowego spaceru badawczego z mieszkańcami po terenie, który ma 
zostać zagospodarowany i udostępnienie na stronie konsultacyjnej kompletu dokumentacji 
projektowej. 

- Główny zarzut jest taki, że tereny rekreacyjne mają sąsiadować bezpośrednio z mieszkaniami, które 
były kupowane z myślą o spokoju i ciszy - mówi Piotr Fałkowski, mieszkaniec JAR-u. - Obawiamy się 
m.in. hałasu z boiska i placu zabaw, które ma tam powstać, a także fetoru z wybiegu dla psów. Co 
więcej, wybieg dla psów ma przylegać do boiska i placu zabaw, co może wpływać na bezpieczeństwo 
np. dzieci. 

Według Fałkowskiego teren pod te inwestycje miał pozostać zalesiony i być terenem "nie do 
ruszenia". Mieszkaniec wskazuje na to, że od dewelopera, od którego kupił mieszkanie, usłyszał, że 
działka pod miejską inwestycję jest objęta Programem "Natura 2000". 

Fałkowski zwraca też uwagę na wycinkę drzew na dużą skalę, które kolidują z planami 
zagospodarowania tego terenu. - To może być ok. tysiąca drzew pod tę inwestycję - mówi 
mieszkaniec JAR-u. - Jak mają tu żyć zwierzęta, np. nietoperze? Urząd miasta twierdzi, że kwietniowe 
konsultacje społeczne przeszły bez większego echa i nie było żadnych protestów. A było zupełnie 
inaczej. 

Mieszkańcy JAR-u zgłaszali uwagi do projektu zagospodarowania jeszcze w 2016 r. Wówczas 
postulowali przeniesienie boisk w inne miejsce np. do północnej lub centralnej części osiedla. Ta 
propozycja jednak nie została wzięta pod uwagę w wizji przedstawionej w kwietniu na konsultacjach. 

Dlaczego mimo wielu krytycznych uwag ze strony mieszkańców JAR-u urząd miasta nie zdecydował 
się wydłużyć konsultacji społecznych? 

- Pośród tematów poruszanych przez uczestników konsultacji na JAR-ze, tych, które 
nazwałbym krytycznymi było niewiele - wyjaśnia Paweł Piotrowicz, dyrektor wydziału komunikacji 
społecznej i informacji urzędu miasta. - Jeden z uczestników napisał do nas, że koncepcja 
zagospodarowania terenu mu się nie podoba, i że nie chce, by cokolwiek działo się w sąsiedztwie jego 
nieruchomości. Tego typu opinia w żadnym stopniu nie uwzględnia oczekiwań innych mieszkańców, 
ale na szczęście taki skrajny głos jest głosem odosobnionym. Zdecydowana większość autorów uwag 
odnosi się merytorycznie do konkretnych elementów zagospodarowania terenu, co pozwala 
prowadzić dyskusję i twórczo pracować nad ostateczną wersją projektu. Zgłoszenia dotyczą kilku 
spośród wielu elementów składających się na opracowanie, stąd można było uznać, że generalnie 
odbiór projektu jest pozytywny i wydłużanie konsultacji nie jest konieczne. 
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Piotrowicz wskazuje, że podczas kwietniowych konsultacji społecznych mieszkańcy mieli uwagi 
m.in. wielkości i lokalizacji parkingów (zarówno do zbyt dużej liczby miejsce, jak i braków w tym 
zakresie), lokalizacji głównego wejścia na teren rekreacyjny i sposobu urządzenia otwartej bramy z 
ławkami, lokalizacji wybiegu dla psów i boiska sportowego, zasad korzystania z 
boiska, ewentualnej wycinki drzew, nawierzchni ścieżek rowerowych, stojaków rowerowych oraz 
powiązania ścieżek z miejskim systemem dróg rowerowych. 

Pojawiły się również pytania o czystość na terenie objętym projektem, monitoring i oświetlenie, 
opiekę nad terenem po zakończeniu inwestycji. - Jedna uwaga dotyczyła sensu budowy amfiteatru - 
wskazuje Piotrowicz. - Było też kilka zgłoszeń wykraczających poza konsultowany projekt, w 
szczególności dotyczących kwestii drogowych, które przekazujemy do MZD. 

Co dzieje się z propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców? Piotrowicz: - Wszystkie są 
analizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Po spotkaniach, które już się odbyły mogę 
powiedzieć na gorąco, że niektóre elementy projektu zostaną jeszcze zapewne zmodyfikowane. Ale 
na pełną informację w tej sprawie musimy poczekać do czasu zakończenia analiz, w wyniku których 
podjęte zostaną końcowe decyzje. 

Czy jest szansa na odsunięcie planowanych boisk, placów zabaw, wybiegów dla psów i parkingów od 
zabudowy mieszkaniowej? - Jednym z najistotniejszych elementów związanych z lokalizacją boisk 
była kwestia minimalizacji wycinki drzew - wyjaśnia Piotrowicz. - Takie są oczekiwania mieszkańców, 
formułowane przy każdym działaniu inwestycyjnym miasta. Projektanci wskazali więc miejsce 
optymalne także w tym zakresie. Jeżeli chodzi o odległość boiska od najbliższych domów - jest to 
ponad 60 metrów. 

Piotrowicz wskazuje, że możliwe wydaje się np. przesunięcie wybiegu dla psów, czy zmiany związane 
ze sposobem urządzenia głównego wejścia na teren rekreacyjny. - Ale jak zaznaczyłem wyżej, zmiany 
są teraz w fazie rozważań, i w tej rozmowie o niczym nie rozstrzygamy - zaznacza urzędnik. - Warto 
też sobie uświadomić, że lokalizowanie usług i funkcji towarzyszących budownictwu 
mieszkaniowemu, takich jak np. szkoły, przedszkola, kościół, sklepy, kawiarnie, miejsca spotkań, 
urządzenia sportowe i rekreacyjne korzystnie wpływa na jakość zamieszkania i jest oczekiwane przez 
mieszkańców, którzy na swoim osiedlu nie tylko śpią, ale chcą mieć dostęp do różnorodnych usług 
miejskich. 

REKLAMA  

Jeśli chodzi o Program "Natura 2000", jest nim objęty teren Fortu V, a na obszarze JAR-u jedynie 
korytarze przelotowe nietoperzy prowadzące od Fortu do miejsc żerowania. - Nie są one objęte 
wpisem natomiast istnienie tych tras spowodowało, że pozostawiony został bez zabudowy obszar, 
który zagospodarowujemy rekreacyjnie - tłumaczy Piotrowicz. 

Konsultowany projekt bez Fortu V zajmuje powierzchnię ok. 26 hektarów. - Są to obszary o 
charakterze lasu pochodzącego z samosiewu, w dużej części przegęszczonego ze względu na brak 
pielęgnacji. Drzewostany te będą podlegać pielęgnacji, w tym również nasadzeniom. Nie zamierzamy 
jednak zmieniać tego obszaru w park, przeciwnie - pozostawiony będzie w stanie naturalnym. 
Wycinka drzew ograniczy się do minimum i będzie związana przede wszystkim z lokalizacją 
oczekiwanych przez mieszkańców obiektów sportowych i rekreacyjnych, ale także ciągów 
komunikacyjnych, parkingów czy usypanej górki saneczkowej. Jeżeli chodzi o bilans drzew - dane 
będzie można podać w momencie, gdy projekt zagospodarowania nabierze ostatecznego kształtu - 
wyjaśnia Piotrowicz.  
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Pod koniec listopada 2017 r. urząd miasta podpisał umowę o unijne dofinansowanie tego projektu. 
Jego całkowity koszt został oszacowany na poziomie 6,4 mln zł, z czego 5,4 mln zł ma wynieść 
dotacja zewnętrzna. Projekt ma zostać zrealizowany do 2019 r. "Ma na celu wzrost powierzchni 
terenów zieleni w Toruniu poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologiczne 
czynnego na terenie osiedla JAR zlokalizowanego w północnej części miasta" - czytamy na stronie 
urzędu miasta. 

Oto plany, jakie mają być zrealizowane na JAR-ze: 

• rekultywacja istniejącego stawu o pow. 1428 m kw. (bagrowanie, umocnienie skarp, 
faszynowanie, wprowadzenie roślinności wodnej, obsadzenie skarp); 

• utwardzenie, upłynnienie i wydłużeniu linii brzegowej zbiornika, w tym budowa 
utwardzonego bulwaru ze schodami;  

• budowa plaży rekreacyjnej;  
• regulacja terenu z utworzeniem skarp na powierzchni całej działki; 
• budowa promenady;  
• utworzenie dwóch placów o powierzchni 200 m kw. każdy, przylegających do promenady; 
• budowa drewnianej kładki przy plaży; 
• wprowadzenie nasadzeń uzupełniających;  
• założenie trawników w okolicy placów;  
• budowa ścieżek o nawierzchni gruntowej ulepszonej;  
• budowa parkingu z pełną infrastrukturą dla ok. 120-150 samochodów osobowych;  
• wykonanie oświetlenia wzdłuż promenady oraz na parkingu. 
• wykonanie rozminowania terenu 21,92 ha; 
• rozbiórka elementów zagospodarowania terenu po Jednostce Armii Radzieckiej; 
• uporządkowanie drzewostanu, wprowadzenie nowych nasadzeń;  
• wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej; 
• zagospodarowanie strefy wejściowej do parku wraz z wykonaniem bramy; 
• budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do tresury;  
• budowa siłowni zewnętrznej z urządzeniami siłowymi i zabawowymi;  
• budowa amfiteatru terenowego;  
• budowa placów zabaw;  
• utworzenie ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi;  
• lokalizacja 4 stołów do tenisa;  
• budowa boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 30 na 60 m wraz z oświetleniem oraz 

pełnym wyposażeniem;  
• budowa ściany treningowej żelbetowej do gry w piłkę;  
• budowa boiska do piłki plażowej o wymiarach 15 na 30 m wraz z oświetleniem;  
• budowa stoku do zjeżdżania na sankach;  
• budowa parkingu z pełną infrastrukturą dla ok. 100 samochodów osobowych;  
• wyposażenie parkingu w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady, kosze na psie 

odchody. 
• wyposażenie terenu w elementy małej architektury: tablice informacyjne z mapą parku, 

kosze na psie odchody, kosze na odpadki, stoły piknikowe, ławki, siedziska-leżaki, stojaki 
rowerowe oraz urządzenia dla zwierząt: budki dla ptaków, budki dla nietoperzy, domki dla 
owadów, karmniki. 
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Artykuł w Gazecie Pomorskiej, 9 maja 2018 r. 
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Pismo Stowarzyszenia Rowerowy Toruń, opublikowane na stronie rowerowytorun.com.pl, 7 maja 
2018 r. 
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Informacje na fanpage’u Osiedla JAR  Toruń 
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