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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot, podstawa i cele opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Diagnoza stanu terenów zieleni” 
opracowana w ramach „Programu estetyzacji i uatrakcyjnienia terenów zieleni miasta 
Torunia” w związku z realizacją zamówienia pt. „Koncepcja rozwoju terenów zieleni Torunia” 
w oparciu o umowę nr 1/KTZ/2017 zawartą w dniu 02.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Torunia 
z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, w Toruniu. 

Materiał wyjściowy stanowi rozdział i – „Zagadnienia formalno-prawne” 

Celem Diagnozy jest identyfikacja istniejących terenów zieleni miasta Torunia 
i wskazanie najważniejszych problemów kształtowania ich struktury oraz poszczególnych 
typów (zgodnych z typologią zastosowaną w części I) tak, aby możliwe było sprecyzowanie 
priorytetów i niezbędnych działań w ramach Koncepcji Rozwoju Terenów Zieleni Torunia.  

2. ANALIZY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE 

2.1. Struktura przestrzenna terenów zieleni Torunia 

Tkankę zieleni miasta Torunia tworzą lasy, tereny zieleni urządzonej i zieleni 
nieurządzonej. Toruń jest miastem o stosunkowo wysokim udziale terenów zieleni, zajmują 
one około 30 % powierzchni. System przestrzenny terenów zieleni w Toruniu tworzy układ 
pierścieniowo-klinowy, składający się z następujących elementów:  

• zewnętrznego pierścienia lasów otaczających miasto, powiązanego z pasem 
zieleni zewnętrznego układu fortyfikacyjnego Twierdzy Toruń, 

• wewnętrznego pierścienia zieleni urządzonej, otaczającej Zespół Staromiejski 
(pas terenu po zniszczonych i zniwelowanych najstarszych fortyfikacjach), 

• kliny - zróżnicowane pod względem wielkości i ciągłości pasma zieleni 
w strefie zurbanizowanej, z których wyróżnia się pas ciągnący się od lasów 
bielańskich w kierunku Starówki. 
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Rycina 1 Model struktury przestrzennej terenów zieleni w Toruniu, źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

2.2. Identyfikacja terenów zieleni miasta Torunia 

2.2.1. Tereny zieleni urządzonej 

Tereny zieleni urządzonej tworzą parki, zieleńce i skwery. Zajmują one powierzchnię 
około 170 ha. Najcenniejszym obiektem jest Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu (24 ha). 
Park wpisany jest do rejestru zabytków, obecnie częściowo zrewitalizowany ze środków Unii 
Europejskiej. Założony został na cele publiczne w 1817 roku. W Parku występuje około 65 
gatunków i odmian drzew oraz około 30 gatunków krzewów. Funkcjonalnie połączony jest 
z błoniami nadwiślańskimi nad Martówką. Drugim co do wielkości jest Park Tysiąclecia (19 
ha) na Podgórzu, założony na terenie tzw. „zespołu fortyfikacji Przyczółka Mostowego” 
pomiędzy ul. Podgórską, Idzikowskiego i Kniaziewicza. Zespół wpisany jest też do rejestru 
zabytków. Park przy ul. Waryńskiego, tzw. „Glazja” (5 ha), jest malowniczo położony 
na skłonie fortu Św. Jakuba. Porośnięty jest w większości starodrzewem, z którego 
w ostatnim okresie usunięto wiele suchych i chorych drzew, zastępując je nowymi 
nasadzeniami. Przeprowadzono też zagospodarowanie w nowej aranżacji terenu parku 
osiedlowego przy ul. Mossakowskiego o powierzchni około 6 ha. 

Wśród skwerów i zieleńców miejskich wyróżniają się bogactwem gatunków, form 
i kompozycji roślinnych, wysokimi efektami krajobrazowymi i estetycznymi obiekty położone 
w otoczeniu Starego Miasta : tzw. „Dolina Marzeń” przy ul. Chopina, przy Al. Jana Pawła II, 
przy Pl. Rapackiego, obecnie zagospodarowane są również: Alpinarium, Ogród Muzyków 
oraz skwer przy ul. Piastowskiej. Projekty dla Jordanek i Muzeum Etnograficznego czekają 
na dofinansowanie ze środków UE. Wykonany jest również projekt dla Bulwaru 
Filadelfijskiego.  

Tereny zieleni przyulicznej zajmują około 100 ha. na szczególną uwagę zasługują 
zadrzewienia przy ulicach: Dąbrowskiego (buki czerwone), Traugutta do Lubickiej 
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(dęby czerwone), Bydgoskiej (kasztanowce), Św. Józefa (kasztanowce), Św. Antoniego (lipy), 
Balonowej (kasztanowce), Polnej (glediczie). Stary drzewostan zostaje miejscowo 
wymieniany na nowy, np. jesienią 2017 r. na ul. Piastowskiej wymieniono stare lipy na nowe, 
częściowo wymieniony został także drzewostan na ul. Chopina, Moniuszki (lipy i buki 
kolumnowe), Fosa Staromiejska (stworzono aleje klonów srebrzystych). 

Zieleń związana z obiektami fortecznymi tworzy odrębną kategorię zieleni urządzonej. 
w jej skład wchodzą różne formy roślinności, pełniące w przeszłości funkcje: konstrukcyjne 
(stabilizacja nasypów), osłonowe (kuloodporne i maskujące), przeszkodowe (np. cierniste 
zarośla), klimatyczne (osłona przed słońcem i deszczem) oraz użytkowe (materiał opałowy 
i budowlany).  

Zieleń Starego Miasta znajdująca się na placach, rynkach, deptakach w obrębie dawnych 
murów miejskich tj. pl. Rapackiego, Al. 700-lecia, ul. Bulwar Filadelfijski, Wola Zamkowa, 
Warszawska, Szumana, Jęczmienna, Zaszpitalna, Fosa Staromiejska do pl. Rapackiego, liczne 
punktowe formy zieleni ozdobnej w postaci kwietników, rabat, donic i.in. 

 
Lasy komunalne będące w zarządzie GMT zajmują łącznie około 514 ha. Tworzą 

niewielkie, oderwane i rozproszone kompleksy (o funkcji miejskich parków leśnych), bądź też 
przylegają do lasów państwowych. Największy kompleks o powierzchni ponad 150 ha 
(uroczyska Wrzosy I, Bielany) znajduje się między osiedlem św. Józefa i Szpitalem 
Wojewódzkim oraz terenami UMK i lotniskiem. Pozostałe kompleksy leśne, zdecydowanie 
mniejsze powierzchniowo, są rozrzucone na terenie miasta np. las na Zieleńcu przy ul. Szosa 
Bydgoska, uroczysko Kępa Bazarowa (około 65 ha), uroczysko Rudak (około 30 ha), 
Czerniewice (ok. 41 ha), Wrzosy (ok. 36 ha), na Skarpie (ok. 46 ha) (patrz tab. 1), itd. Całość 
lasów komunalnych traktowana jest jako lasy ochronne. Pod względem siedliskowym około 
77 % to bory sosnowe, 16 % łęgi (nadrzeczne, w tym rezerwat Kępa Bazarowa), 6 % lasy 
mieszane i 2 % to olsy. Ze względu na specyficzny, rekreacyjny charakter lasów miejskich, 
pozyskiwanie drewna jest ograniczone do minimum i wiąże się jedynie z niezbędnymi 
zabiegami hodowlanymi i sanitarnymi. Zakres prac, rozmiar pozyskania drewna, 
intensywność zabiegów określa plan urządzenia lasu, który zawiera obowiązujące wytyczne 
na okres 10 lat. Taki plan sporządzony jest aktualnie na lata 2016 - 2025.  W obowiązującym 
planie, wiek rębności dla poszczególnych gatunków jest określony bardzo wysoko, np. 
dla sosny – 180 lat, dębu, wiązu, jesionu, lipy – 220 lat.  Przewiduje on wprowadzenie 
gospodarki przerębowej (polegającej na wycinaniu jedynie pojedynczych, wytypowanych 
drzew) i tym samym całkowite odejście od gospodarki zrębowej. Podjęte pod koniec lat 90. 
działania związane z gospodarką leśną w lasach komunalnych zmierzają w dwóch kierunkach. 
Pierwszy to udostępnienie lasów mieszkańcom miasta dla celów rekreacyjnych, 
co realizowane jest poprzez zagospodarowanie turystyczne, takie jak: wykonywanie ścieżek 
spacerowych i rowerowych, ustawienie ławek, stołów, koszy na śmieci, zapór i szlabanów 
uniemożliwiających poruszanie się samochodów po ciągach pieszych, zwiększenie 
bezpieczeństwa spacerowiczów poprzez przycięcie drzew i krzewów. Temu celowi służy 
również porządkowanie dotychczas zaniedbanych terenów leśnych m.in. na Kępie Bazarowej 
i przy Szosie Lubickiej. Drugi kierunek to stałe wprowadzanie podsadzeń drzew gatunków 
liściastych w celu przebudowy drzewostanów sosnowych na mieszane. Przeprowadzenie 
takiej przebudowy drzewostanów zwiększa ich naturalną odporność 

W systemie terenów zieleni miejskiej ważną rolę estetyczną i higieniczną pełnią tereny 
zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektom 
usługowym i przemysłowym. 
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2.2.2. Tereny zieleni nieurządzonej 

Powierzchnia terenów leśnych w granicach miasta wynosi około 3 tys. ha. Wśród lasów 
dominują zbiorowiska ubogie (bory sosnowe), charakteryzujące się małą odpornością 
biologiczną na antropopresję, dużym zagrożeniem pożarowym i wykazujące znaczny stopień 
uszkodzeń wywołanych przez emisje przemysłowe. Większość lasów Torunia to lasy 
ochronne. W granicach miasta właścicielami lasów są: Skarb Państwa, Gmina Miasta Toruń 
i właściciele prywatni.  

Największe powierzchnie terenów zieleni nieurządzonej zajmuje roślinność łąkowa, 
zakrzewienia i zadrzewienia występujące wzdłuż brzegów Wisły, a także wzdłuż Strugi 
Toruńskiej i Lubickiej. Pola uprawne zajmują niewielkie obszary położone na obrzeżach 
miasta. Znaczna część gruntów ewidencjonowana, jako użytki rolne nie jest wykorzystywana 
rolniczo.  

2.2.3. Tereny zieleni nieurządzonej i urządzonej - zestawienie 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie typów terenów zieleni w poszczególnych 
jednostkach urbanistycznych.  
Tabela 1 Powierzchnie terenów zieleni urządzonej i terenów wykorzystywanych rekreacyjnie i wypoczynkowo -  lasów 
komunalnych i państwowych, w rozbiciu na poszczególne części miasta tzw. Jednostki urbanistyczne. 

Nazwa jednostki 
urbanistyczne gminy 

pow. ziel. 
urządzonej (ZP- 

parki, ZZP - 
zieleńce, ZK -zieleń 

przy uliczna) 
zarządzanej przez 

WŚiZ [ha] 

pow. ziel. urządzonej 
i lasów parkowych (ZP- 
parki, ZZP- zieleńce, ZK- 
zieleń przyuliczna, ZLP - 

tereny lasów 
parkowych) zarządzanej 

przez WŚiZ  
[ha] 

pow. ter. ziel. 
urządzonej, lasów 
parkowych oraz 
terenów lasów 

państwowych (ZP, 
ZLP,ZL)  [ha] 

Barbarka 0 0 741 
Bielany 0 57,55 89,25 
Bielawy 4,28 4,28 4,28 

Bydgoskie Przedmieście 21,21 83,41 83,41 
Chełmińskie Przedmieście 9,32 9,62 9,62 

Czerniewice 4,55 40,85 289,15 
Grębocin nad Strugą 0 0 0 
Grębocin przy Lesie 0 0,8 127,75 

Jakubskie Przedmieście 28,5 100 100 
Kaszczorek 7,32 7,32 7,32 
Katarzynka 0 3,11 540,11 

Mokre Przedmieście 8,149 31,149 31,149 
Na Skarpie 37,99 46,39 443,71 

Podgórz 42,3 59,4 575,8 
Rubinkowo 23,03 23,03 23,03 

Stawki, Rudak 31,44 172,04 331,39 
Stare Miasto 85,05 244490,54 244490,54 

Starotoruńskie przedmieście 0 0 77,9 
Wrzosy 36,49 36,49 460,49 
Toruń 339,63 245 165,98 248 425,90 
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2.2.4. Istniejące tereny zieleni urządzonej w zarządzie WŚiZ 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie terenów zieleni urządzonej, która znajduje 
się w zarządzie Wydziału Środowiska i Zieleni UMT.  

Tabela 2 Tereny zieleni urządzonej: parki, zieleńce i skwery, pasy drogowe oraz lasy komunalne zarządzane przez WŚiZ 
na podstawie danych z UM Toruń 

Nr 
ident. 

Lokalizacja obiektu zieleni Nr działki geodezyjnej Obręb Szacunkowa 
powierzchnia 

[ha] 
lasy komunalne  576 

1. Uroczysko „Wrzosy” i Bielany     576 
2. „Kępa Bazarowa”       

102 uroczysko „Rudak”       
103 uroczysko „przy Bema” tzw Rudelka 206, 207/2 i 207/1 6   

parki  59,11 
3. Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu 125/3, dr153cz, 127, 

98cz, 110cz, 117/3cz, 
112cz 

12 28,23 

4. Park Tysiąclecia przy ul. Kniaziewicza 425, 428, 98, 99 101, 
103, 104, 45 

64, 65, 71 19,21 

5. park przy ul. Waryńskiego   tzw. "Glazja" 26/2, 30cz, 185cz, 
231cz, 1cz 

19 55 57 6,1 

6. park "Na Skarpie"  przy 
ul. Mossakowskiego w sektorze Maciej 

50/16, 91/16 58 5,57 

skwery, zieleńce 635,11 
7. przy ul. Poniatowskiego 220 18 0,02 
8. przy ul. Piastowska 132 18 0,28 
9. przy Kaszowniku 44cz, dr46cz, 51/1 18 2,53 

10. przy Muzeum Etnograficznym 14/7, 16, 14/1   2 
11. przy Dworcu PKS 10cz, 12, 13, 14, 65cz, 

64cz 
18 2,11 

12. przy CKK Jordanki 6/9,6/10cz,5/1, 7/3cz 14 0,85 
13. przy ul. Uniwersyteckiej dr231cz 18 0,06 
14. przy Forcie 64 18 1,16 
15. przy Teatrze im. W. Horzycy dr85cz 15 0,07 
16. przy Pl. Rapackiego 48, 50, 63, 52, 21, 23 14 1,51 
17. przy Alei św. Jana Pawła II dr2/1cz, 2/2 14 1,58 
18. Dolina Marzeń 339, 340 13 3,05 
19. przy ul. Mickiewicza i Al. 500-lecia przy 

Piłsudskim 
335,336,337  13 3,06 

20. przy ul. Chopina 314, 315, 320, 323,325, 
329 

13 1,51 

21. przy hotelu "Mercury" 259, 242, 244 13 0,89 
22. Alpinarium 44, 49cz 14 0,81 
23. Ślimak Getyński 49cz, dr53/3cz, 

dr58/2cz 
14 0,25 

24. przy USC 309cz, 310cz, 311cz,  13 0,29 
25. przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8,10,12 

(UMT) 
68, 72, 75, 103, 110/4 15 0,23 

26. przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 (UMT) dr61, 25cz 18 0,2 
27. Staw Komtura 44/1cz, 44/2cz, 29/1cz 17 0,21 
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Nr 
ident. 

Lokalizacja obiektu zieleni Nr działki geodezyjnej Obręb Szacunkowa 
powierzchnia 

[ha] 
28. przy Zamku Krzyżackim 76/2cz,130, 148, 139, 

144cz, 145cz, 161cz, 
163cz, 36cz, 34cz, 

140/2 

16, 17 1,16 

29. przy Dworcu Miasto   18 0,8 
30. wzdłuz Bulwaru Filadelfijskiego i Wisły   12,14,16,17,18,20  9,15 
31. przy ul. Fredry 307/1, 307/2, 310/2, 

312/1, 312/2  
13  0,58 

32. przy CCK 89/5 40 0,71 
33. przy ul. Grudziądzkiej 126 (UMT) 191/57 39 0,01 
34. przy ul. Niesiołowskiego 217/2, 112/2, 111, 218, 

215/2cz, 158/2cz, 
33/2cz, 34/2, 50/1 

47, 51, 52 1,56 

35. przy Forcie II 46/6(-boisko), 46/9, 
44/1, 27/1, 27/5 

51 1,22 

36. przy Pl. Daszyńskiego 46/20cz, dr-46/8cz, 
49/64cz, 52/2 cz, 

46/2cz 

51 0,83 

37. przy Pl. Daszyńskiego 420/15 50 0,54 
38. przy pętli autobusowej ul. Dziewulskiego 74/1, dr74/2cz 52 0,51 
39. przy ul. Konstytucji 3 Maja 35/2cz 58 0,37 
40. przy ul. Przy Skarpie 91/4, 59/19 58, 59 4 
41. przy ul. Ligi Polskiej i ul. Kolankowskiego 7/13cz, 5/7cz, 5/8cz 59 0,54 
42. tzw. plac cyrkowy 18/1cz, 18/9cz, 18/6cz, 

1/10cz, 1/4cz 
58 5,5 

43. przy ul. Antczaka (cmentarz żydowski) 274/1, 271, dr270cz, 
dr273cz 

55 0,64 

44. przy ul. Sowińskiego/Traugutta 48 19 1,18 
45. przy ul. Sobieskiego cz. 23, cz. 24, cz. 12, cz. 

10            cz. 1, cz. 2, cz. 
3, cz. 21 

19                 55 0,42 

46. przy ul. Chrobrego/Wojska Polskiego cz. 36, cz. 52/1, cz. 51, 
cz. 20,  

11 0,36 

47. przy ul. Chrobrego przy torach cz. 71, cz. 53                       
cz. 384  

11                        48 0,75 

48. przy ul. Kościuszki/Świętopełka 21/4, 12, 13, 152 4 0,57 
49. przy ul. Kościuszki (przy dawnej 

Herbowej)/Brejskiego 
cz. 315, cz. 313/9, cz. 

312/7, cz. 311 
4 0,63 

50. przy ul. Czarneckiego 330/3 4 0,15 
51. przy basenie na ul. Bażyńskich 134, 133/9, 133/8, 

133/6, 133/5, 135/1 
4 1,52 

52. przy Dworcu Wschodnim dr320cz0, dr204/17cz,             
dr384cz, dr383cz, 
dr382cz, dr352cz 

48                         
49 

2,12 

53. przy ul. Wojska Polskiego przy Strudze 
Toruńskiej 

57/2, 23/1, 24/1, 24/2, 
28, 27/1, cz. 132/28, 

132/30 

11 1,35 

54. Stawy Celne 220/21,cz, 222/30cz 39   
55. przy ul. Batorego 38/40 (UMT) 171/1 48 0,06 
56. Pl. To-Mi-To 727 10 0,55 
57. przy ul. Przy Rynku Wełnianym 789cz, dr798/2cz, 

dr788cz 
10 0,11 
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Nr 
ident. 

Lokalizacja obiektu zieleni Nr działki geodezyjnej Obręb Szacunkowa 
powierzchnia 

[ha] 
58. przy ul. Żwirki i Wigury/Św. Józefa (przy 

WSZ) 
49, 50, dr-51cz, 48/2cz 34 0,65 

59. przy ul. Wybickiego ???   0,2 
60. przy ul. Gałczyńskiego 43 207, 208 9 0,34 
61. przy Al.700-lecia dr158cz 9 0,08 
62. przy ul. Czerwona Droga przy Cinema City 131/4cz, 134/1cz, 130cz 9 0,09 
63. Skwer Borowików 294cz,  303cz 36 0,12 
64. przy Trasie Średnicowej (przy 

ul. Wiązowej) 
dr686/4cz, dr708xcz, 
dr709cz, 690/4, 688, 

572/2cz, 576/5cz, 
578/7cz, 576/4, 

dr576/2cz, 576/3cz, 
578/9, 615/2, 612/6cz, 

698/13, dr612/4cz 

38, 3 0,88 

65. przy ul. Legionów 70/78 (UMT) 147/1 3 0,04 
66. błonia nadwiślane 112cz, 148cz, 145/1cz, 

145/2cz, 113cz 
12 1333,18 

67. przy ul. Bydgoska/Mickiewicza 219 5 2,43 
68. przy ul. Słowackiego/Matejki 163, 160cz 8 0,04 
69. przy ul. Sienkiewicza/Gagarina 19/18cz, dr21, dr18cz 6 1,05 
70. przy ul. Gagarina 154 5/3 6 0,34 
71. przy ul. Klonowica 256 8 0,01 
72. przy SP11 

Łukasiewicza/Okrężna/Gagarina 
34/11,74/1, 73/3 5 0,42 

73. przy Szymanowskiego 175cz 13 0,01 
74. przy ul. Łukasiewicza/przedszkole 69,68cz, 67cz, 66cz 5 0,32 
75. przy ul. Szosa Okrężna 108, 111,114, 117, 120, 

145, 148, 155, 158, 
167/2, 170/1, 180/1, 

180/2 

21 0,85 

76. przy ul. Fałata 35 134/4, 134/5cz, 
161/21cz 

5 0,12 

77. przy ul. Kujawska/Majdany 78/2cz, dr78/1cz, 81cz, 
82cz, 75/1cz 

65 0,28 

78. przy ul. Kujawska/Dybowska 87cz, dr92cz, 88cz 65 0,26 
79. przy ul. Łódzka (przy Polmozbycie) 381, 376/2cz 68 0,47 
80. Strzałowa/Artyleryjska 150, 151 66 0,25 
81. przy ul. Poznanskiej dom MUZ 204, 206,208,210, 211, 

212, 213, 214, 239, + 
dr205, 207, 209 

70 0,98 

82. przy ul. Hallera/Idzikowskiego 146 71 0,15 
83. przy ul. Drzymały/Parkowa 522, 524, 525, 460cz(dr) 70 0,36 
84. przy ul. 63 Pułku Piechoty 785/3, 791, 790cz(dr) 70 0,55 
85. Łączna były cmentarz 732 71 0,17 
86. Okólna/Biała 723, 727 71 0,75 
87. przy ul. Prufferów/Iwanowskiej 719, 720, 722, 724, 

742(-boisko), 753 
70 0,72 

88. przy ul. Słoneczna/Chmielna/Zagonowa 508/5 29 0,67 
89. przy ul. Szczecińska/Krynicka/Koszalińska 292/7 53 0,6 

tereny bez powierzonej administracji   



„Diagnoza stanu terenów zieleni” sierpień 2018 
 

„Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu” 10 

 

Nr 
ident. 

Lokalizacja obiektu zieleni Nr działki geodezyjnej Obręb Szacunkowa 
powierzchnia 

[ha] 
90. ul. Wały gen. Sikorskiego od ronda ZNP do 

ul. Dąbrowskiego, przejście od 
ul. Dąbrowskiego do ul. Przy Kaszwniku, 
przy przystani AZS 

    1,7 

91. ul. Grudziądzka pas przy CCK 89/5 40 2,4 
92. przy ul. Bukowej, ul. Niesiołowskiego, 

ul. Klonowej 
    2,75 

93. przy ul. Olimpijskiej, ul. Konstytucji 3 
Maja, przy rondzie Honorowych Dawców 
Krwi, przy ul. Konstytucji 3 Maja od 
ul. Kosynierów Kościuszkowskich do 
ul. Olimpijskiej, wzdłuż ul. Szosa Lubicka 
do przejazdu kolejowego 

    6 

94. przy ul. Winnica, między ul. Sowińskiego a 
tzw. Glazją ze skarpą do ul. Traugutta 

42/13cz obr57, 52 
obr19 

57, 19 3,07 

95. wzdłuz ul. Wybickiego, przy ul. PCK 
i ul. Podgórnej, przy ul. PCK za Policja, 
przy ul. Rejtana 

    1,59 

96. przy Forcie IX, przy ul. łukasiewicza/Fałta 68/4, 68/7, 65/7, 65/10   1,37 
97. ul. Hallera przy SP Nr 14, ul. Włocławska 

od cmentarza do torów i  od torów do 
ul. Łódzkiej, róg ul. Hallera 
i ul. Poznańskiej, 
ul. Strzałowa/Artyleryjska, ul. Włocławska 
przy CPN na ul. Łódzkiej 

    1,79 

98. Szubińska-Gniewkowska, Szubińska-Kręta, 
Poznanska-CPN-Wodociągi, przy Domu 
muz, Hallera-Zielona-Biała, ul. Hallera od 
ul. Kniaziewicza do ul. łódzkiej, 
ul. Plebiscytowa przy przepompowni 
gazu, skarpa na ul. Wislanej, 
ul. Poznanska od fortu do ul. Szubińskiej, 
ul. Gniewkowska, przy tsawie, między 
ul. Idzikowskiego a ul. Andersa vis a vis 
przedszkola 

    8,01 

99. ul. Przeniczna - ul. Zagonowa, 
ul. Grunwaldzka na kolektorze, ul. sw. 
Klemensa - ul. Sniadeckich, przy lotnisku-  

    16,79 

100. ul. Gdańska, ul. Barwna - 
ul. Chrzanowskiego, pętla autobusowa 
Nad Strugą 

cz. 36/36, cz. 33/1 54 1,5 

101. ul. Zdrojowa - ul. Włocławska     0,4 
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Rycina 1 Tereny zieleni urządzonej: parki, zieleńce i skwery, pasy drogowe oraz lasy komunalne zarządzane przez WŚiZ UM Toruń. 
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2.3. Analizy funkcjonalno - przestrzenne - PODSUMOWANIE: 

• Parki i zieleńce toruńskie są w znaczącej większości skoncentrowane w okolicach 
zabytkowego centrum miasta, większość z nich jest urządzona, część z nich jest lub była 
modernizowana, częściowo lub w całości. Jednak duże osiedla mieszkaniowe takie jak 
m.in.: Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście, Bielawy, Kaszczorek czy Jakubskie 
Przedmieście, niedostatecznie wyposażone są w wielofunkcyjne, obiekty zieleni z pełnym 
programem wypoczynkowym. 

• Bardziej intensywnej pielęgnacji wymaga też zieleń. Konieczne są prace pielęgnacyjne 
w drzewostanach i stopniowa wymiana niektórych starszych okazów drzew na nowe 
(dotyczy to głównie drzew krótkowiecznych, o kruchym drewnie, jak np. topole i klony 
jesionolistne, które należy zastępować gatunkami bardziej szlachetnymi, i jednocześnie 
odpornymi na warunki miejskie). Szczegółowego przebadania wymaga struktura 
gatunkowa drzewostanów toruńskich terenów zieleni, na temat której obecnie brak 
danych. Konieczna jest zatem szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna toruńskich 
terenów zieleni publicznej: parków, skwerów, zieleni osiedlowej i przyulicznej, 
z określeniem stanu zdrowotnego, co pozwoli zaplanować odpowiednie prace. Ponadto, 
w terenie widoczny jest skąpy udział warstwy krzewów ozdobnych, szczególnie 
kwitnących. Rabaty bylinowe i kwietniki z roślin jednorocznych niemalże nie występują 
w przestrzeni publicznej (poza strefą centrum). Znajdują się one wyłącznie w miejscach 
najbardziej reprezentacyjnych t.j. pierścień skwerów okalający Stare Miasto.  

• Obecnie Miasto dysponuje opracowanymi koncepcjami dla 12 obiektów, dla wielu 
sporządzono projekty wykonawcze obejmujące modernizację całości lub realizację 
nasadzeń zieleni. Kilka obiektów jest w trakcie realizacji. Jednak w większości parków 
i skwerów istnieje potrzeba kompleksowej rewaloryzacji/modernizacji; opracowanie 
bądź aktualizacja wielobranżowych projektów zagospodarowania terenu. Stan ten 
wskazuje na duże potrzeby w zakresie poprawy jakości zagospodarowania istniejących 
terenów zieleni urządzonej.  

3. ANALIZY UWARUNKOWAŃ HISTORYCZNYCH i KULTUROWYCH 

3.1. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami  

Obszary i obiekty o wartościach przyrodniczo-kulturowych lub krajobrazowych wpisane 
do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, jako założenia zieleni (parki, 
założenia ogrodowe) zestawiono w poniższej tabeli.  
Tabela 3 Obszary i obiekty o wartościach przyrodniczo-kulturowych lub krajobrazowych wpisane do rejestru zabytków 
województwa kujawsko-pomorskiego 

Lp. Adres Rodzaj parku 
/założenia zieleni Data powstania Pow. (ha)  Nr rejestru zabytków 

/data decyzji 

1. Bydgoskie 
Przedmieście park miejski 1817 r., k. XIX w. ok. 24 A/684-20/01/97 

2. Grunwaldzka 38 ogród 1931 r. 0.20 A/504-23/07/86 

3. Grunwaldzka 64 park dworski początek XVIII w.  4.00  A/84/687-15/09/71  

4. Legionów 14 założenie zieleni przy 
domu budowa 1920 0.25 A/506-09/10/86 
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Lp. Adres Rodzaj parku 
/założenia zieleni Data powstania Pow. (ha)  Nr rejestru zabytków 

/data decyzji 

5. Grunwaldzka 64 Dwór Prezydentówka 
wraz z parkiem 

założenie parku 
XVIII w.  - A/75/1-2-15/09/71 

6. 

ul. E.Waryńskiego, 
ul. Traugutta, 
ul. Gen. J. 
Sowińskiego, 
Gen. J. Chłopiskiego, 
Pl. Pokoju 
Toruńskiego 

Park "Glazja" XIX-XX w. 6.1 A/1660-03/06/14 

3.2. Formy ochrony krajobrazu wpisane do rejestru zabytków, jako założenie 
urbanistyczne:  

• Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków (nr wpisu 
A/1596) 

• Ruiny zamku średniowiecznego pokrzyżackiego wraz z całą dzielnicą terenów 
zamkowych /.../ (nr wpisu A/88) 

• Stare i Nowe Miasto w obrębie dawnych murów miejskich, tj. pl. Rapackiego, Al. 700-
lecia, ul. Bulwar Filadelfijski, Wola Zamkowa, Warszawska, Szumana, Jęczmienna, 
Zaszpitalna, Fosa Staromiejska do pl. Rapackiego (nr wpisu A/1372).  

Pod opieką konserwatora zabytków znajdują się również formy zieleni i ukształtowania 
terenu występujące na terenach wpisanych do rejestru zabytków, a zwłaszcza w obrębie:  

• obiektów i założeń fortecznych, tj fortów I–XV i Fortu Kolejowego (z zielenią 
naforteczną), 

• terenu w obrębie zespołu fortyfikacji Przyczółek Mostowy przy ul. Podgórskiej 6/10 
(nr wpisu do księgi rejestru woj. kuj.-pom. A/1268) obejmującego Park 1000- lecia, 

• cmentarzy. 

3.3. Formy ochrony krajobrazu ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe 

Strefy wyróżniające się na obszarze miasta pod względem przyrodniczo-krajobrazowym 
to:  

Strefa doliny Wisły, obejmująca obszar teras zalewowych, nadzalewowych i krawędzi 
teras z różnymi formami krajobrazu kulturowego. w skład strefy wchodzą:  

•  obszar skarpy wiślanej w obrębie Winnicy, obejmujący różnorodną roślinność 
naskarpową, przyrzeczną i forteczną wraz z obiektami fortecznymi,  

• obszar skarpy wiślanej w obrębie Kaszczorka,  
• wyspa Kępa Bazarowa, 
• obszar dawnego parku wystawienniczego przy ul. Bydgoskiej,  
• łąki i błonia nadwiślańskie,  
• strefa doliny Drwęcy, obejmująca łąki i skupiska roślinności przywodnej,  
• strefa zieleni urządzonej otaczająca zespół staromiejski,  
• strefa krajobrazu warownego w obrębie Twierdzy Toruń zintegrowana z terenami zieleni 

(zwłaszcza fortów I, II, IV, VI, VII, XII, XIII i XIV).  
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Ze względu na ochronę walorów krajobrazowych fragmenty terenu miasta objęto 
ochroną prawną, jako obszary chronionego krajobrazu:  

• obszar krawędziowy Kotliny Toruńskiej,  
• obszar doliny Drwęcy.  
• Inne struktury przyrodnicze o dużych walorach krajobrazowych: 
• pozostałości wydm śródlądowych w strefie zurbanizowanej (przy ul. Bema 

i ul. Słowackiego), 
•  zbiorniki wodne i tereny w ich bezpośrednim otoczeniu: staw Kaszownik, jezioro Nagus, 

odcinek Strugi Toruńskiej,  
• tereny zieleni – parki i ogrody (park miejski na Bydgoskim Przedmieściu, park dworski 

przy tzw. „Prezydentówce”, park Tysiąclecia, park przy ul. Waryńskiego na Jakubskim 
Przedmieściu, park na Bielawach, ogród botaniczny). 

3.4. Analizy uwarunkowań historycznych i kulturowych – PODSUMOWANIE 

Obiekty historyczne i cenne pod względem kulturowym zostały dobrze i szeroko 
zdiagnozowane w wielu dokumentach i opracowaniach, a w szczególności w LMP i SUiKZ. 
Podlegają one różnym formom ochrony, dzięki czemu stosunkowo słabo zagrożone są 
przekształceniami terenu na inne funkcje. Na tych obszarach struktura zieleni jest 
podporządkowana uwarunkowaniom historycznym i głównie pełni funkcje dekoracyjne.  

4. ANALIZY PRZYRODNICZE 

Toruń jest miastem gdzie występuję bardzo wiele obiektów cennych pod względem 
przyrodniczym, stąd też różnorodność form prawnych ochrony przyrody.  

Na obszarze miasta ciągłość ekologiczno-przestrzenną wykazują jedynie: pas zieleni 
nadwiślańskiej i lasy lokalizowane na obrzeżach miasta powiązane z lasami pozamiejskimi. 

4.1. Obszary cenne przyrodniczo, objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody 

Spośród form ochrony przyrody, na terenie miasta występują: obszary Natura 2000, 
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.  

Rezerwaty przyrody  

Na obszarze miasta występują 2 rezerwaty przyrody:  

• Rezerwat „Kępa Bazarowa” utworzony dla ochrony zbiorowiska leśnego – łęgu 
wierzbowo-topolowego (Salici-Populetum) (na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. M.P. Nr 7, poz. 55). Posiada 
plan ochrony – Zarządzenie nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8.10.2012 r. (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom.). 

• Rezerwat „rzeka Drwęca” utworzony celu ochrony środowiska wodnego i ryb (na mocy 
Zarządzenia Nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r., 
M.P. Nr 71, poz. 202). W granicach miasta Torunia przebiega tylko fragment rezerwatu 
obejmujący ok. 18 ha. Dla tego rezerwatu nie ustanowiono planu ochrony. Przez odcinek 
rezerwatu rzeki Drwęcy położony w granicach administracyjnych Torunia prowadzi szlak 
turystyczny kajakowy wyznaczony Zarządzeniem Nr 18/2011 Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20.10.2011 r. – przebiegający od miejscowości 
Golub-Dobrzyń i ujściem Drwęcy do Wisły.  
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Obszary chronionego krajobrazu  

Obszary chronionego krajobrazu na terenie miasta zostały utworzone na podstawie 
Rozporządzenia Nr 2/92 Woj.Tor. z dnia 10 grudnia 1992 r., Dz.Urz. Woj.Tor. Nr 27/92 poz. 
178 (z późn. zm.). Obejmują one północne i wschodnie obrzeża miasta, wyróżniające się 
krajobrazowo i przyrodniczo o różnych typach ekosystemów oraz posiadające powiązania 
przestrzenne z parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu sąsiednich 
województw. W granicach Torunia występują fragmenty następujących obszarów 
chronionego krajobrazu: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – obejmuje 
północne zalesione obrzeża miasta. w granicach miasta znajduje się ok. 310 ha.  

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – rozpościera się wokół doliny środkowej 
i dolnej Drwęcy na przestrzeni ok. 85 km. w granicach miasta Torunia znajduje się 
fragment o powierzchni ok. 300 ha.  

• Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowego na południe od Torunia, obejmujący 
kompleks wydm śródlądowych, które rozwinęły się na najwyższych poziomach 
terasowych pradoliny Wisły. W granicach miasta znajduje się fragment chronionego 
obszaru obejmujący powierzchnię 247 ha.  

Powierzchnie ww. obszarów wynikają z uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego w sprawie ww. obszarów chronionego krajobrazu (tj. uchwał: Nr X/239/15 
z dnia 24.08.2015r. ws. Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowego na południe 
od Torunia, Nr X/254/15 z dnia 24.08.2015 r. ws. Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy 
Krawędziowej Kotliny Toruńskiej oraz Nr X/260/15 z dnia 24.08.2015r. ws. Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy).  

Obszary Natura 2000  

Na obszarze miasta Torunia występują następujące formy obszarów Natura 2000:  

• „Dolina Dolnej Wisły”, kod PLB04003 (wyznaczony Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. W sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000). Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2011 r. W sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków powierzchnia obszaru znajdująca się w granicach miasta 
Torunia wynosi 1490.2 ha.  

• „Forty w Toruniu” (kod PLH 040001) – obejmuje: Fort IV, V, XIII, XV oraz Baterię 
Pancerną Haubic 150 mm (zlokalizowaną przy Forcie XIII). 

• „Dolina Drwęcy” (kod PLH280001) – obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami (na 
obszarze województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Powierzchnia 
obszaru „Dolina Drwęcy” wynosi 12561.5 ha (wg projektu zadań ochronnych z grudnia 
2013 r.) 

• „Leniec w Barbarce” (kod PLH040043) – obszar zlokalizowany przy osadzie leśnej 
Barbarka, obejmuje oddziały leśne z wydzieleniami: 119j oraz 118s, t, r leśnictwa Wrzosy 
w Nadleśnictwie Toruń, a także tereny przy linii kolejowej.  

Do granic miasta Torunia przylegają obszary ochrony siedlisk Natura 2000:  

•  „Nieszawska Dolina Wisły” (PLH 040012) – obejmuje 22,5-kilometrowy odcinek Wisły 
wraz z terenami zalewowymi między Nieszawą a ujściem Drwęcy.  
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• Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH 40041) – obejmuje duży fragment Kotliny Toruńsko-
Bydgoskiej. Znajduje się tu jeden z większych (52,6 kilometrów kwadratowych) 
śródlądowych obszarów wydmowych Polski. 

• Leniec w Chorągiewce (kod PLH040044) – obszar położony w gminie Wielka Nieszawka, 
przylegający do południowo-zachodnich granic miasta (osiedle Glinki), obejmujący 
odrębne skupiska tego gatunku.  

Pomniki przyrody  

W Toruniu występują 52 pomniki przyrody. W grupie tej znajduje się 49 pojedynczych drzew 
i 2 grupy drzew oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy.  
 
Tabela 4 Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Torunia  

L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

1 dąb 
szypułkowy 10 531/2 ul. Dekerta 27–31  Decyzja nr 440/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 1970 r.  

2. dąb 
szypułkowy 

34 
 

45  
ul. Grunwaldzka 

(naprzeciwko posesji 
nr 63) 

Decyzja nr 444/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 1970 r. 

3. dąb 
szypułkowy 70 758 

pas drogowy 
na skrzyżowaniu ulic 

Letniej i Galona 

Zarządzenie nr 49/78 Wojewody Toruńskiego z dnia 
22 grudnia 1978 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody (Dz.Urz.WRN.Tor. z 1978 r. Nr 9, poz. 62) 

4. głaz narzutowy 66 
 

567  ul. Dwernickiego 28– 
46 

Zarządzenie nr 46/80 Wojewody Toruńskiego z dnia 
29 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody (Dz.Urz.WRN.Tor. z 1981 r. Nr 1, poz. 3) 

5. dąb 
szypułkowy 10 462 ul. Podgórna 76 

Zarządzenie nr 66/83 Wojewody Toruńskiego z dnia 
31 grudnia 1983 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z wojewódzkiego rejestru 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.WRN.T z 
1984 r. Nr 1, poz. 3) 

6.  dąb 
szypułkowy 67 567 

las miejski pomiędzy 
ul. Rypińską a 

ul. Grzybową (na wys. 
nieruchomości przy 

ul. Rypińska 3–5, 
oddz. 22c) 

Zarządzenie nr 13/85 Wojewody Toruńskiego z dnia 
18 marca 1985 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1985r. Nr 4, poz. 103)  

7. dąb 
szypułkowy 3 507/1 

ul. Wiązowa 7–7a (w 
sąsiedztwie pasa 

drogowego)  

Rozporządzenie nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 27 grudnia 1993 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz. 1)  

8. wiąz polny 10 416/1 

pas drogowy ulicy 
Wiązowej (na 

wysokości 
nieruchomości nr 5) 

Rozporządzenie nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 27 grudnia 1993 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1, poz. 1) 

10. topola czarna 64 136 

przy moście 
drogowym 

na ul. Dybowskiej 14– 
20 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205) 
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L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

11. dąb 
szypułkowy 67 

168, 
210/1, 
210/2 

pas drogowy 
i sąsiadujący z nim las 

miejski przy 
ul. Rudackiej 36 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205) 

12. dąb 
szypułkowy 13 335 

zieleniec przy 
ul. Mickiewicza, 
niedaleko ronda 

Herberta 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205) 

13. sosna czarna 12 265 
Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 

(część wsch.) 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205) 

14.  platan 
klonolistny 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 
(część płn., w pobliżu 

wejścia głównego) 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205)  

15. 

kasztanowiec 
biały 1 szt.,  

dąb 
szypułkowy  

12 szt. 

34 

38/1, 
39, 

52/2, 
53/5 

ul. Grunwaldzka 64 
(park podworski, tzw. 

Prezydentówka) 

Rozporządzenie nr 36/94 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 24 października 1994 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru 
Tworów Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30, poz. 205) 

16. dąb 
szypułkowy 66 607 ul. Dwernickiego 50a 

Rozporządzenie nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 6 lutego 1996 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów 
Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22) 

17. 
dąb 

bezszypułkowy,
wiąz polny 

23 99 
ul. Szosa Bydgoska 21 

(za oczyszczalnią 
ścieków) 

Rozporządzenie nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 6 lutego 1996 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów 
Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22) 

18. dąb 
bezszypułkowy 23 138/1 

ul. Szosa Bydgoska 21 
(przy wjeździe 

na teren oczyszczalni 
ścieków) 

Rozporządzenie nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 6 lutego 1996 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów 
Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22) 

19. dąb 
szypułkowy 13 312/2 

ul. Aleja 500-lecia 
Torunia (przy 
skrzyżowaniu 

z ulicą Chopina) 

Rozporządzenie nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 6 lutego 1996 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów 
Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22) 

20. dąb 
szypułkowy 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 

(część centralna)  

Rozporządzenie nr 7/96 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 6 lutego 1996 r. ws. uznania za pomniki przyrody 
oraz wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru Tworów 
Przyrody nieistniejących pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)  
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L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

21. dąb 
szypułkowy 76 225 

Osiedle Czerniewice, 
skarpa za Zespołem 

Szkół nr 34 

Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 9 listopada 1998 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody położonych na terenie 
województwa toruńskiego oraz wykreślenia z 
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 
1998 r. Nr 34, poz. 288) 

22.  dąb 
szypułkowy 3 109/6 

ul. Kołłątaja 12–16a, 
18–18B, Lelewela 2–

2b (od strony 
balkonów bloku przy 

ul. Legionów 53) 

Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 9 listopada 1998 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody położonych na terenie 
województwa toruńskiego oraz wykreślenia z 
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 
1998 r. Nr 34, poz. 288) 

23. dąb 
szypułkowy 3 89/1 

ul. Wybickiego 61– 63 
(w bezpośrednim 

sąsiedztwie bloku przy 
ul. Kołłątaja 31) 

Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 9 listopada 1998 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody położonych na terenie 
województwa toruńskiego oraz wykreślenia z 
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 
1998 r. Nr 34, poz. 288) 

24. dąb 
szypułkowy 3 680 ul. Kołłątaja 12  

Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 9 listopada 1998 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody położonych na terenie 
województwa toruńskiego oraz wykreślenia z 
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 
1998 r. Nr 34, poz. 288)  

25. dąb 
szypułkowy 25 30 ul. Pawia 39–51 

Rozporządzenie nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z 
dnia 9 listopada 1998 r. ws. uznania za pomniki 
przyrody tworów przyrody położonych na terenie 
województwa toruńskiego oraz wykreślenia z 
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody 
nieistniejących pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 
1998 r. Nr 34, poz. 288) 

26. cypryśnik 
błotny 13 340 

Aleja św. Jana Pawła II 
(nad stawem w tzw. 

Dolinie Marzeń)  

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067)  

27. klon srebrzysty 13 340 
Aleja św. Jana Pawła II 

(w płn.-zach. części 
tzw. Doliny Marzeń) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

28. klon srebrzysty 13 340 
Aleja św. Jana Pawła II 

(zach. część tzw. 
Doliny Marzeń) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

29. klon srebrzysty 13 
 

340  

Aleja św. Jana Pawła II 
(płd. część tzw. Doliny 

Marzeń od strony 
Bulwaru 

Filadelfijskiego) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 
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L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

30. 
buk zwyczajny 

odmiana 
purpurowa 

12 265 
Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 
(od strony ul. Rybaki) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

31. 

buk zwyczajny 
odmiana 

purpurowa 
(drzewo 

dwupniowe) 

12 265 przy ul. Bydgoskiej 7 
(od strony ul. Rybaki)  

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

32. miłorząb 
dwuklapowy 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 

(od strony 
ul. Bydgoskiej) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

33. dąb 
szypułkowy 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 
(w centralnej części)  

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067)  

34. dąb 
szypułkowy 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 
(w centralnej części)  

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067)  

35. leszczyna 
turecka 12 265 

Ogród Zoobotaniczny 
przy ul. Bydgoskiej 7 
(w części płd.-zach., 

przy schodach 
w sąsiedztwie 

budynku) 

Uchwała nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 
września 2006 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.- 
Pom. z 2006 r. Nr 138, poz. 2067) 

36. 
„Wiktor” 

dąb 
szypułkowy 

41 1 
teren leśny leśnictwa 
Łysomice (oddz. 196 

g) 

Uchwała nr 98/07 Rady Miasta Torunia z dnia 14 
czerwca 2007 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2007 r. Nr 88, poz. 1393) 

37. 
„Dęby Barbary”

dąb 
szypułkowy 

25 16/3 
ul. Przysiecka 10–12a 

(Osada Leśna 
Barbarka)  

Uchwała nr 98/07 Rady Miasta Torunia 
z dnia 14 czerwca 2007 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-
Pom. Z 2007 r. Nr 88, poz. 1393)   
aktualizacja (zniesienie ochrony dla 1 drzewa) 
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2014r., poz. 
2695) 

38. kasztanowiec 
zwyczajny 14 2/2 

zieleniec miejski przy 
ul. Wały gen. 

Sikorskiego 1–13 
(za pomnikiem św. 

Jana Pawła II, 
w pobliżu Centrum 

Sztuki Współczesnej) 

Uchwała nr 326/08 Rady Miasta Torunia z dnia 5 
czerwca 2008 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2008 r. Nr 85, poz. 1394) 

39. 

„Dęby 775-
lecia Torunia” 

dąb 
szypułkowy 

13 312/1, 
312/2 

ul. Chopina 4–6 (przy 
skrzyżowaniu z ulicą 

Aleja 500-lecia) 

Uchwała nr 326/08 Rady Miasta Torunia z dnia 5 
czerwca 2008 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2008 r. Nr 85, poz. 1394) 
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L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

40. 
„Zbyszko” 

dąb 
szypułkowy 

34 
 

7/2  

las miejski 
w obrębie ulic 

Morycińskiego, Polnej 
i Szosy Okrężnej 

Uchwała nr 326/08 Rady Miasta Torunia z dnia 5 
czerwca 2008 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2008 r. Nr 85, poz. 1394) 

41. 

„Lipa Rabina 
Kaliszera” 

lipa 
drobnolistna 

55 274/1 

teren zieleni 
Cmentarza 

Żydowskiego przy 
ul. Pułaskiego 18–22 

Uchwała nr 563/09 Rady Miasta Torunia z dnia 21 
maja 2009 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2009 r. Nr 68, poz. 1310) 

42. 

„Dąb 
Astronomii” 

dąb 
szypułkowy 

14 23 

zieleniec przy 
ul. Aleja św. Jana 

Pawła II (w pobliżu 
fontanny Cosmopolis) 

Uchwała nr 563/09 Rady Miasta Torunia z dnia 21 
maja 2009 r. ws. ustanowienia pomników przyrody 
na terenie miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 
2009 r. Nr 68, poz. 1310)  

43. 

„Dąb 
Stanisława 

Duszyńskiego” 
dąb 

szypułkowy 

12 36/3 ul. Szosa Bydgoska 15 

Uchwała nr 821/10 Rady Miasta Toruń 
z dnia 17 czerwca 2010 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2010 r. Nr 117, poz. 1509) 

44. 

„Dęby 
Kazimierz, 

Ludmiła i Olga” 
dąb 

szypułkowy 

75 1/87, 
1/88 ul. Inowrocławska 1 

Uchwała nr 821/10 Rady Miasta Toruń 
z dnia 17 czerwca 2010 r. ws. ustanowienia pomników 
przyrody na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2010 r. Nr 117, poz. 1509) 

45. dąb 
szypułkowy 57 170/2 ul. Winnica 67 (skarpa 

wiślana)  

Decyzja nr 154 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Bydgoszczy z dnia 
8 lutego 1955 r.  
Aktualizacja - Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2014r., poz. 
2695) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-29_15-
21-30_44352 

46. dąb 
szypułkowy 67 36 

ul. Rudacka 27 
(nieistniejący 

cmentarz ewangelicki) 

Aktualizacja - Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2014r., poz. 
2695) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-29_15-
21-30_44351 

47. leszczyna 
turecka 18 65 ul. Uniwersytecka 2-8 

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-29_15-
21-30_44344 

48. 

„Dąb 
Garnizonowy” 

dąb 
szypułkowy 

10 789 ul. Grudziądzka 22-30 

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) ) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-
29_15-21-30_44345 



„Diagnoza stanu terenów zieleni” kwiecień 2018 

 

„Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu” 21 

 

L.p. Nazwa 
O
br
. 

Nr 
działki Położenie Nazwa aktu 

49. 

„Dąb św. 
Franciszka” 

dąb 
szypułkowy 

12 48 
ul. Przybyszewskiego 

3-5 

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) ) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-
29_15-21-30_44346 

50. dąb 
szypułkowy 4 132 ul. Kościuszki 24-26  

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) ) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-
29_15-21-30_44347 

51. dąb 
szypułkowy 67 593 ul. Podgórska 22 

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) ) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-
29_15-21-30_44348 

52. 
„Jeżyk” 

kasztanowiec 
zwyczajny 

4 70 
ul. Łąkowa 13 (Szkoła 

Podstawowa nr 6) 

Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia  z dnia 25 
września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia ochrony dla drzew 
wchodzących w skład pomników przyrody na terenie 
miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 
2695) ) Identyfikator obiektu w CRFOP: 2014-10-
29_15-21-30_44350 

53. „Trzy Zorze” 
sosna pospolita 25 35 ul. Pawia 

Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 
lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody 

54. 
„Konrad 

Wallenrod” dąb 
szypułkowy 

67 841 ul. Rypińska 4 
Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 
lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody 

55. „Lel i Polel” dąb 
szypułkowy 59 2007/4 ul. Szosa Lubicka 188 

Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 
lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody 

 

Użytek ekologiczny  

Na terenie miasta Torunia ustanowiono jeden użytek ekologiczny pod nazwą „Dąbrowa 
w Kaszczorku”, w dzielnicy Kaszczorek. Użytek ten został ustanowiony Uchwałą Nr 1152/06 
Rady Miasta Torunia z 12 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego nr 144, poz. 2132). 

4.2. Lasy ochronne chronione na podstawie ustawy o Lasach  

Lasy leżące na obrzeżach miasta i rozprzestrzeniające się poza jego granice są częścią 
większych kompleksów leśnych w obrębie Puszczy Toruńsko-Bydgoskiej. Powierzchnia 
wszystkich gruntów leśnych wynosi 2954 ha, ok. 25% obszaru miasta, (dane na dzień 
31.12.2015 r. wykazów gruntów WGiK UMT). Wskaźnik lesistości miasta Torunia, przekracza 
lesistość województwa kujawsko-pomorskiego (ok. 22%). Lasy położone w granicach miasta 
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będące własnością Skarbu Państwa mają status lasów ochronnych w kategorii: lasy 
glebochronne i lasy wodochronne, uszkodzone przez przemysł i chroniące środowisko 
przyrodnicze. 

W Lasach toruńskich występują następujące typy siedlisk, wymienionych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:  

• łęg topolowo-wierzbowy – Salici-Populetum,  
• łęg jesionowo-olszowy – Circaeo-Alnetum,  
• grąd subkontynentalny – Tilio-Carpinetum,  
• olsy i łozowiska – Alnetea glutinose,  
• świetlista dąbrowa – Potentillo albae-Quercetum.  

4.3. Analizy przyrodnicze - PODSUMOWANIE 

Pod względem różnorodności form ochrony przyrody, powierzchni terenów objętych 
ochroną oraz bogactwem zasobów na tle innych miast Polski, Toruń wypada bardzo 
dobrze.  
Na szczególną uwagę zasługują tereny nadwiślańskie z wieloma kompleksami 
chronionymi, a także lasy państwowe i komunalne, tworzące ochronny pierścień wokół 
miasta.  
Dzięki objęciu wielu obszarów, różnymi formami ochrony przyrody (Natura 2000, obszary 
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytek ekologiczny, rezerwaty) tereny te są 
chronione przed nadmierną antropopresją i stanowią dodatkowe uzupełnienie oferty 
wypoczynkowej (dolina Wisły, lasy ochronne-komunalne) terenów zieleni urządzonej.  
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5. ANALIZY SPOŁECZNO - DEMOGRAFICZNE 

5.1. Standardy powierzchni terenów zieleni publicznej Torunia  

W aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach, jak i w Europie, brak jest powszechnie 
obowiązujących, jednolitych uregulowań prawnych w zakresie powierzchni publicznych 
terenów zieleni, jaka powinna być przewidziana dla każdego mieszkańca miasta lub gminy. 
Ponadto w Polsce brak jest również obowiązujących prawnie standardów urbanistycznych. 
Natomiast w Europie, w poszczególnych krajach członkowskich Unii stosuje się 
zróżnicowane, nie zawsze obligatoryjne standardy.  

Jedyne regulacje dotyczące powierzchni terenów zieleni w polskim prawie zwarte są 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odnoszą się one jednak 
tylko do działek objętych inwestycjami budowlanymi, przez co nie wyczerpują kwestii 
zapewnienia publicznych terenów zieleni dostępnych dla wszystkich.  

Brak obowiązujących, ogólnopolskich standardów w zakresie opracowania niniejszej 
analizy stwarza konieczność przyjęcia indywidualnych, zalecanych ustaleń dotyczących 
powierzchni terenów zieleni publicznej o charakterze rekreacyjnym na mieszkańca. Wynika 
to z celu niniejszego opracowania, jakim jest spełnienie potrzeb społecznych. W niniejszym 
opracowaniu oparto się przede wszystkim na wielkościach zalecanych w Poradniku Urbanisty 
(2003). Zalecono tam, aby ogólna powierzchnia terenów zieleni rekreacyjnej w miastach 
(z wyłączeniem rekreacji najbliższej w obszarach zabudowy mieszkaniowej, przez co rozumie 
się tereny zieleni na działkach budowlanych) nie była mniejsza niż 10 m2 zieleni 
wypoczynkowej na mieszkańca. W miastach dużych (ponad 100 tys. mieszkańców) należy 
ponadto przewidywać większe parki ogólnomiejskie.  

W Poradniku Urbanisty (2003) określono też standardy dla terenów sportu 
powszechnego (zespołów boisk, sal gimnastycznych, pływalni) w wielkości 4 m2 
na mieszkańca oraz urządzenia sportu widowiskowego i wyczynowego w wielkości 
określonej indywidualnie w planach miejscowych, które jednak nie stanowią przedmiotu 
niniejszego opracowania. Są to funkcje rekreacyjne mogące wzbogacać ofertę 
wypoczynkową terenów zieleni. 

W Toruniu można zaobserwować duże dysproporcje, w udziale terenów zieleni 
urządzonej w poszczególnych częściach miasta w stosunku do terenów zurbanizowanych, 
w stopniu nasycenia jednostek urbanistycznych w tereny zieleni oraz w bliskości i wielkości 
różnych form terenów zieleni względem obszarów zabudowy mieszkaniowej. Miasto Toruń 
jak juz wspomniano ma stosunkowo duży % udział terenów zieleni w swojej strukturze, jeżeli 
analizujemy wszystkie tereny zieleni w Toruniu (lasy, tereny nieużytków, tereny cmentarzy, 
w pasach drogowych, rolne i zieleni urządzonej itp.) wskaźnik powierzchni terenów zieleni 
na mieszkańca wynosi 18,25 m2 jest więc stosunkowo wysoki. Natomiast jeżeli analizujemy 
udział terenów zieleni urządzonej, ogólnodostępnej, wskaźnik dla całego miasta wynosi 
zaledwie 5,99 m2/ mieszkańca. Jeszcze inaczej wygląda dostępność publicznych terenów 
zieleni urządzonej, o odpowiedniej wielkości, w pełni wyposażonych w infrastrukturę 
wypoczynkową. 

Udział terenów zieleni urządzonej w poszczególnych częściach miasta zawiera poniższa 
tabela. 
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Tabela 5 Wskaźnik terenów zieleni urządzonej [m2] na mieszkańca w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Ilość 
mieszkańców 

ogółem (stałych 
i tymczasowych) 

dane 
na 31.12.2017 r. 

Wskaźnik 
pow. Ter. 

ziel. 
urządzonej 

na mieszkańc
a [m.kw] 

Wskaźnik pow. ter. ziel. 
i lasów parkowych (ZP- 

parki, zieleńce, zieleń przy 
ulicach, ZLP - tereny lasów 

gminnych przystosowanych 
na potrzeby rekreacji) 

zarządzanej przez WŚiZ 
[m.kw] na mieszkańca 

Wskaźnik pow. ter. 
ziel. urządzonej, 

lasów parkowych 
oraz terenów 

lasów 
państwowych (ZP, 

ZLP,ZL)  [m.kw] 
na mieszkańca 

Barbarka 7,00 0*1 0 1 058 571,00 
Bielany 5 691,00 9,00 101,00 157,00 
Bielawy 2 996,00 1,80 14,00 14,00 

Bydgoskie 
Przedmieście 25 061,00 19,04 33,00 33,00 
Chełmińskie 
Przedmieście 35 052,00 1,00 3,00 3,00 
Czerniewice 2 202,00 0* 186,00 1 313,00 

Grębocin nad Strugą 3 154,00 0* 0,00 0,00 
Grębocin przy Lesie 1 559,00 0* 5,00 819,00 

Jakubskie 
Przedmieście 8 964,00 17,60 112,00 112,00 

Kaszczorek 2 493,00 0* 29,00 29,00 
Katarzynka 36,00 0* 864,00 150 031,00 

Mokre Przedmieście 14 622,00 4,70 21,00 21,00 
Na Skarpie 23 055,00 6,14 20,00 192,00 

Podgórz 10 066,00 4,70 59,00 572,00 
Rubinkowo 25 032,00 0,39 9,00 9,00 

Stawki, Rudak 10 704,00 20,38 161,00 310,00 
Stare Miasto 6 314,00 26,75 387 220,00 387 220,00 

Starotoruńskie 
przedmieście 165,00 0* 0,00 4 721,00 

Wrzosy 14 524,00 0,74 25,00 317,00 
Toruń 191 697,00 5,99 12 789,00 12 959,00 

 

5.2. Dostępność terenów zieleni publicznej w Toruniu 

Analiza dostępności terenów zieleni publicznej ma kluczowe znaczenie 
dla prawidłowego planowania rozmieszczenia i urządzenia nowych terenów pod kątem 
spełnienia potrzeb mieszkańców, zapewnienia ciągłości systemu terenów zieleni, a co za tym 
idzie także tworzenia korytarzy ekologicznych. Dobre rozpoznanie daje możliwość wskazania 
braku ciągłości oraz wytyczne do usuwania barier komunikacyjnych. Ze względu 
na różnorodne, występujące w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu metodologie 
analizowania dostępności terenów zieleni, w niniejszym opracowaniu przyjęto zasady 
podane przez Europejską Agencję Środowiska. Dostęp jest w tym przypadku definiowany 
jako zamieszkiwanie w odległości nie większej niż 300 m w linii prostej od publicznego terenu 
zieleni o funkcji rekreacyjnej, z którego można korzystać bezpłatnie. Odległość 300 m w linii 
prostej odpowiada dystansowi około 500 m do pokonania pieszo, równoznacznemu z czasem 
pieszego dojścia około 15 minut dla osoby starszej. Wskaźnikiem dostępności wg przyjętej 

                                            
1 * Wartość 0 dotyczy jednostek podmiejskich, gdzie nie ma osiedli mieszkaniowych, inaczej przedstawia się sytuacja jeżeli do zasobu 
włączymy lasy komunalne i lasy państwowe będące uzupełnieniem bazy wypoczynkowej Torunia 
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metodologii jest odsetek osób mieszkających w odległości 300 m od badanych terenów, 
wyrażony jako procentowy udział w całości populacji miasta. Zgodnie z przyjętymi zasadami 
Europejskiej Agencji Środowiska wskaźnik ten obliczono w dwóch wariantach: dla wszystkich 
terenów zieleni i dla terenów zieleni większych niż 5000m2 (0,5 ha). 

Przeanalizowano dostępność terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej, w tym 
lasów komunalnych i państwowych urządzonych pod względem rekreacyjnym. Wokół 
analizowanych terenów zieleni wyznaczono strefę buforową 300 m i zbadano, jaka liczba 
mieszkańców miasta zamieszkuje w tej strefie. dla terenów zieleni zasięg 300 m wyznaczano 
od granic terenu. W przypadku lasów zasięg wyznaczano od urządzonych wejść na teren. 
Zasięgi stref przedstawiono na rycinie poniżej. 

Jako podsumowanie powyżej wykonanych analiz opracowano mapę obszarów miasta, 
na których obecnie występuje i w przyszłości może powstawać lub narastać deficyt 
w zakresie rekreacyjnych terenów zieleni publicznej, w podziale na jednostki urbanistyczne. 
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Rycina 2 Bufor 300m w linii prostej odpowiadający strefie dojścia pieszego 500 m ,w czasie 15 minut dla osoby starszej do terenów zieleni urządzonej [ZP} 
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Rycina 3 Bufor  300m w linii prostej odpowiadający strefie dojścia pieszego 500 m ,w czasie 15 minut dla osoby starszej do terenów zieleni urządzonej [ZP} oraz terenów lasów komunalnych {ZLP] i państwowych [ZL] 
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5.3. Analizy społeczno - demograficzne - PODSUMOWANIE 

W Toruniu można zaobserwować duże dysproporcje, w udziale terenów zieleni urządzonej 
w poszczególnych częściach miasta w stosunku do terenów zurbanizowanych. Szczególnie 
duże deficyty występują w północnych częściach miasta, w których jednak sytuację poprawia 
dostępność dużych kompleksów leśnych.  

Największy deficyt urządzonych terenów zieleni występuje w północnej części Chełmińskiego 
Przedmieścia, Bielaw i Mokrego Przedmieścia, w centralnej części Jakubskiego Przedmieścia, 
a także w obszarach mocniej uprzemysłowionych jak Grębocin przy lesie i Grębocin 
nad Strugą. Również w częściach miasta Kaszczorek, Stawki i Rudak występują obszary, 
bez dostępu do zagospodarowanych form terenów zieleni.  

6. ANALIZY FORMALNO PRAWNE 

6.1. Uwarunkowania wynikające z dokumentów i programów miejskich  

6.1.1. Landscape Management Plan - Plan zarządzania Krajobrazem - wnioski 

Kompleksowym dokumentem, który opisuje specyfikę i walory krajobrazowe miasta jest 
opracowany w 2013 oku Landscape Management Plan - Plan zarządzania Krajobrazem. 
Autorzy opracowania w sposób dokładny i kompleksowy przeanalizowali zasób i potencjał 
krajobrazowy Torunia, w tym także terenów zieleni publicznej. Obszar miasta został 
podzielony na jednostki krajobrazowe o określonych cechach a następnie zwaloryzowany.  

Diagnoza i analiza przeprowadzona na potrzeby Landscape Management Plan stanowi 
podstawę do niniejszego opracowania. Typy terenów zieleni, dla których w trzeciej części 
„Koncepcji rozwoju terenów zieleni”, sporządzone zostały „Standardy zakładania 
i utrzymania szaty roślinnej terenów zieleni” są spójne z wytycznymi kierunkowymi 
przyjętymi w LMP, mapa 4 LMP - Wytyczne Kierunkowe2. 

„Wytyczne stanowią ogniwo pośrednie pomiędzy studiami a projektami. Zmierzają one, 
w przypadku architektury krajobrazu, do wykazania głównych kierunków kształtowania 
krajobrazu czy też jego elementów na zasadzie naturalnych właściwości krajobrazu i jego 
potencjalnych możliwości.”  

„W oparciu o ZASÓB i WALORYZACJĘ sporządzono WYTYCZNE dla kształtowania 
terenów zieleni miasta Torunia, które stanowią wynikowy, najważniejszy etap studiów 
krajobrazowych. Określenie wytycznych to spis działań, jakie należy podjąć, aby zachować, 
przywrócić lub przekształcić stan obszarów analizowanych. (…) 

Wytyczne kierunkowe oscylują wokół następujących działań:  

• udostępnienie terenów dla celów rekreacyjnych i wyposażenie ich w niezbędną 
infrastrukturę; wyeksponowanie i pielęgnacja “zielonych bram” - stref wjazdowych 
do miasta; 

• utworzenie parków liniowych (wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szlaków wodnych); 

                                            
• 2 Chrząszczyk M, Szymańska T,Plan Zarządzania Krajobrazem (Landscape Management Plan) 

http://mpu-torun.pl/wp-content/uploads/pdf/PlanzrzadzaniakrajobrazemLMP1dokument/CZESC_I_-
_OPISOWA_CALOSC.pdf , Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 
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• utworzenie systemu parków miejskich na terenie wewnętrznego i zewnętrznego 
pierścienie fortyfikacji;  

• uzupełnienie nasadzeń zieleni wzdłuż historycznie zadrzewionych dróg fortecznych;  
• wprowadzenie zieleni przydrożnej wzdłuż istniejących i planowanych ciągów 

komunikacyjnych; 
•  utworzenie lub udostępnienie przejść łączących tereny rozdzielone istniejącymi 

i planowanymi drogami;  
• utworzenie szlaków tematycznych na terenach zieleni i wyposażenie ich w niezbędną 

infrastrukturę;  
• rewitalizacja zabytkowych założeń zieleni;  
• adaptacja terenów zieleni nieurządzonej na parki, skwery i zieleńce;  
• udostępnienie terenów ogrodów działkowych; rekultywacja terenów zdegradowanych 

przez przemysł;  
• wprowadzenie zieleni komponowanej, w tym osłonowej, na tereny produkcyjne, 

przemysłowe i usługowe;  
• wprowadzenie zieleni komponowanej na tereny osiedli mieszkaniowych;  
• wprowadzenie elementów zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego na tereny 

atrakcyjne widokowo, tereny “bram krajobrazowych”, miejsca przystanków turystycznych 
na trasach proponowanych szlaków.  

Jednym z głównych celów opracowania Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) było 
podkreślenie wagi idei realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w mieście Toruniu. 
W opracowaniu wskazano pozytywne i negatywne strony funkcjonowania i zarządzania 
terenami zieleni w Toruniu. Powołując się na różnorodne opracowania naukowe oraz 
wewnętrzne dokumenty strategiczne, dostrzeżono pilną potrzebę równoważenia procesów, 
zachodzących zarówno w środowisku kulturowym jak i w środowisku przyrodniczym miasta. 
W tym celu określono obszary priorytetowe do zagospodarowania a opracowane w LMP 
wytyczne były zbiorem zaleceń i propozycji dotyczących kształtowania poszczególnych 
obszarów, w oparciu o wielkoskalowe wskazania. 

Założenia Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) rozpatrywane były w różnych skalach: 

ü planistycznej – w oparciu o istniejące dokumenty (Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego), uzupełniając zapisy o bardziej 
szczegółowe wytyczne dla terenów zieleni, a także uzupełniając bazę danych 
o konkretne typy zieleni (m.in. zieleń forteczna); skala planistyczna mówi 
także o potrzebie kształtowania i ochrony pierścieniowo-klinowego układu 
terenów zieleni w Toruniu; 

ü krajobrazowej – gdzie przedmiotem opracowania są obszary o szczególnych 
wartościach przyrodniczo-kulturowych, składających się na określony system 
terenów zieleni (system zieleni nadwiślańskiej, system zieleni wewnętrznego 
pierścienia fortecznego otaczającego Zespół Staromiejski i system zieleni 
zewnętrznego pierścienia fortyfikacji); 

ü urbanistycznej – w oparciu o istniejące dokumenty (uchwalone plany 
i strategie), formułując wytyczne dla zarządzania terenami zieleni oraz 
wskazując możliwości partycypacji społecznej (m.in. tereny osiedli 
mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną); 
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ü architektonicznej – gdzie wytyczne dla terenów zieleni przyjmują formę 
konkretnych, często śmiałych propozycji rozwiązań, które mogą okazać się 
pomocne dla zarządców obiektów (m.in. obszary w strefie zurbanizowanej, 
będące planowanymi terenami publicznymi); 

ü detalicznej – gdzie wytyczne dla terenów zieleni wskazują konkretne działania 
do podjęcia i stanowią ostatni etap w procesie planowania, często 
zmierzający do powstania projektu zagospodarowania terenu. 
 
 Wynika z tego, że do faktycznego wdrożenia założeń Planu (LMP) 
niezbędne jest przeprowadzenie analizy na wszystkich wymienionych 
poziomach – od planowania do projektowania, a w konsekwencji – do 
zakładania, pielęgnacji i poprawnego funkcjonowania terenów zieleni. Etap 
projektowania i zagospodarowywania konkretnej działki nie może odbywać 
się bez odniesienia do zapisów sporządzonych dla szerzej nakreślonego 
obszaru. 
 
 Aby zapisy Planu (LMP), mogły zostać wdrożone, muszą być 
weryfikowane i wdrażane przez specjalnie do tego powołaną instytucję 
(miejski architekt krajobrazu lub „zespół krajobrazowy”). Konkretne projekty, 
powstające wewnątrz w/w instytucji lub zlecane firmom zewnętrznym, muszą 
być konsultowane i opiniowane przez powołane do tego jednostki 
i nadzorowane na etapie prac pielęgnacyjnych i budowlanych. Jednym 
z ważniejszych zadań, warunkujących rozwój terenów zieleni Torunia, jest 
usprawnienie komunikacji międzywydziałowej a także jakości 
porozumiewania się osób zaangażowanych w proces projektowy.  
Miejski architekt krajobrazu (lub „zespół krajobrazowy”) powinien gromadzić 
i aktualizować informacje dotyczące zmian zachodzących w krajobrazie 
miasta, do tego niezbędnym jest uporządkowanie istniejącego zasobu 
terenów zieleni, stworzenie podstawy do zarządzania w postaci bazy danych. 
(…) 

Powyższe zalecenia pozostają nadal aktualne. Poniższy schemat (Rycina nr 4) 
obrazuje stopień realizacji założeń LMP. Opracowano wiele koncepcji szczegółowych 
oraz projektów, tereny zieleni istniejące oraz potencjalne objęto ochroną 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak nadal brakuje 
wyodrębnionej jednostki zarządzającej, koordynującej, gromadzącej i aktualizującej 
informacje dotyczące terenów zieleni, nadal należy uporządkować istniejący zasób 
terenów zieleni w postaci bazy danych, by stworzyć podstawy do sprawnego 
zarządzania. 
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Rycina 4 Stopień realizacji LMP, opracowanie własne na podstawie LMP i danych z UMT   
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6.2. Ustalenia SUiKZ w zakresie terenów zieleni 

Jedną z podstawowych zasad polityki przestrzennej przyjętych w Studium jest Polityka 
dotycząca ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego miasta Torunia w zakresie 
Kształtowania Miejskiego Systemu Ekologicznego (MSE). Świadczy to o świadomości rangi 
terenów zieleni dla rozwoju miasta. Generalna zasada tworzenia Miejskiego Systemu 
Ekologicznego przyjęta w SUiKZ polega na:  

• dążeniu do zapewnienia ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej terenów zieleni, 
powiązania terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej z terenami leśnymi położonymi 
w granicach miasta i poza jego obrębem oraz obszarami otwartymi doliny Wisły,  

• dążeniu do zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnych w strukturze 
zagospodarowania poszczególnych obszarów. 

„Jest ona zgodna z ogólnymi zasadami polityki przestrzennej przyjętymi w Studium. Są to 
m.in.: zasada kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w oparciu 
o określone strefy, zasada oszczędnej gospodarki zasobami, zasada kształtowania „image” 
miasta, zasada minimalizacji konfliktów, zasada integracji otwartych przestrzeni publicznych.  

Podstawę (rdzeń) Miejskiego Systemu Ekologicznego tworzą następujące główne strefy 
polityki przestrzennej:  

strefa ekologiczna E, obejmująca struktury przyrodnicze o randze krajowej i regionalnej, 
generalnie powiązane przestrzennie, w skład których wchodzą tereny o różnych formach 
użytkowania przyrodniczego położone wzdłuż koryta Wisły oraz zwarte kompleksy leśne. 

Kierunek działań: 

• priorytet: ochrona środowiska i podnoszenie jakości stanu środowiska, ochrona 
i podnoszenie walorów krajobrazowych obszaru, minimalizacja funkcji kolizyjnych 
względem środowiska, kompensacja przyrodnicza względem funkcji kolizyjnych,  

• ochrona i kształtowanie podstawowego korytarza przyrodniczego rangi krajowej 
i międzynarodowej w dolinie Wisły, ochrona istniejących przyrodniczych powiązań 
przestrzennych (ciągłości, zwartości) obszarów biologicznie czynnych, przy maksymalnej 
ochronie zasobów przyrodniczych, zwłaszcza czytelnych krawędzi teras, wydm, cieków 
i oczek wodnych, istniejących zadrzewień, wartościowych siedlisk przyrodniczych, 
wartościowych gleb,  

• podnoszenie standardów zagospodarowania w ramach istniejących form użytkowania,  
• zmiany w użytkowaniu w kierunku zgodnym z terenami i obszarami strukturalnymi 

określonymi w Studium (odpowiednio: obszary zieleni leśnej, obszary zieleni parkowej, 
obszary zieleni ochronnej, ogrody działkowe, obszary usług i usług w zieleni, obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),  

strefa pośrednia S, obejmująca istniejące lub projektowane tereny zainwestowania 
miejskiego o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnych, istotnych dla kształtowania 
ciągłości systemu ekologicznego miasta, w jej skład wchodzą tereny pełniące rolę „bufora” 
pomiędzy strefą E i Z lub odgrywają istotną rolę w kształtowaniu lokalnych powiązań 
przyrodniczych; są to tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej i Lubickiej, w rejonie Fortu i basenu 
Portu Zimowego, istniejące „kliny” zieleni na Bielanach, planowane „korytarze powiązań 
przyrodniczych” na Stawkach, Ugorach, Bielawach, w Kaszczorku i na Podgórzu. 

Kierunek działań: 
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• dopuszczenie zmian istniejących form użytkowania i zagospodarowania przy 
maksymalnej ochronie istniejących zasobów przyrodniczych i działaniach w kierunku 
podnoszenia jakości stanu środowiska,  

• preferowanie przeznaczenia terenu pod funkcję: tereny zieleni,  
• duży procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów przeznaczonych pod inne 

funkcje przy kształtowaniu ciągłości terenów biologicznie czynnych (ciągi, pasy, aleje, 
szpalery),  

• kształtowanie ciągłości Miejskiego Systemu Ekologicznego poprzez urządzanie terenów 
i form zieleni urządzonej, zwłaszcza w oparciu o istniejące tereny zieleni i rekreacji, 
zadrzewienia, cieki wodne, ciągi uliczne, fortyfikacje, tereny niezabudowane, wydmy,  

Elementy uzupełniające Miejski System Ekologiczny w strefie Z i C obejmują istniejące 
lub projektowane tereny zainwestowania miejskiego w rozproszonych strukturach 
przyrodniczych i generalnie z niewielkim udziałem powierzchni biologicznie czynnych. 

Kierunek działań: 

• maksymalna ochrona istniejących zasobów,  
• kształtowanie Miejskiego Systemu Ekologicznego poprzez urządzanie i kształtowanie 

terenów zieleni (towarzyszącej zabudowie usługowej, mieszkaniowej i ciągom ulicznym) 
na bazie istniejących zasobów oraz kształtowanie powiązań między nimi oraz terenami 
podstawowego MSE. 

Ponadto w zakresie kształtowania MSE ustala się: 

• przypisanie roli ważnego ogniwa w systemie i preferencje dla funkcji: tereny zieleni 
w obrębie terenów ograniczeń budowlanych związanych z:  

ü zagrożeniem powodzią,  
ü obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych,  

• Kształtowanie „stref” rekreacji na terenach MSE z uwzględnieniem ochrony cennych 
wartości przyrodniczych i powiązań rekreacyjno-krajobrazowych na obszarach 
wskazanych do rekreacji i turystyki związanej z Wisłą i Drwęcą oraz na terenach leśnych. 
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Rycina 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 
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Ustalenia SUiKZ są spójne z wytycznymi zawartymi w LMP, co gwarantuje, w miarę 
uchwalania kolejnych MPZP, implementację założeń LMP do lokalnego prawa miejscowego i 
w konsekwencji podstawę formalno-prawną do jego wdrażania. 

6.3. Analizy formalno prawne - PODSUMOWANIE 

• System zarządzania krajobrazem w tym terenami zieleni zaproponowany w LMP nie 
został całkowicie wdrożony, nie został powołany miejski zespół krajobrazowy ani miejski 
architekt krajobrazu;  

• parki i zieleńce utrzymywane obecnie przez GMT nie są objęte uchwałami RMT, 
w związku z czym, nie ma wyznaczonych wyraźnych granic, ustanowionego regulaminu, 
ani, niekiedy, oficjalnie ustalonej nazwy;  

• tereny zieleni położone w pasach drogowych zarządzane są przez Miejski Zarząd Dróg, 
a referat Kształtowania Terenów Zieleni jedynie opiniuje projekty i daje wytyczne, a to za 
mało, aby uzyskać optymalny efekt poprawy jakości „zielonej przestrzeni publicznej”; 

• istnieje konieczność identyfikacji terenów przeznaczonych w MPZP na tereny zieleni 
publicznej i przejęcie je w utrzymanie WŚiZ Ref. Kształtowania Terenów Zieleni;  

• oznaczenia planistyczne dla terenów zieleni w obowiązujących planach miejscowych są 
niejednolite i wymagają kompleksowego uporządkowania, co stworzy możliwość 
budowania bazy danych;  

• tereny parków ekologicznych i terenów niezabudowanych, dotychczas nieobjęte 
planami miejscowymi wymagają pilnego opracowania planów;  

• zasoby danych przestrzennych dostępne w UMT nie są ustandaryzowane, nie ma też 
obowiązującej instrukcji do ich gromadzenia w formie baz danych; zasoby te są w części 
nieaktualne lub niekompletne, wymagają aktualizacji i weryfikacji, co jeżeli jest 
realizowane, to przez poszczególne wydziały w różnym czasie i w różny sposób - brak 
koordynacji tego procesu.  

7. ANALIZY ORGANIZACYJNE i EKONOMICZNE 

7.1. Struktura zarządzania terenami zieleni miejskiej 

Zieleń miejską Torunia zarządza przede wszystkim (z wyłączeniem zieleni fortecznej) 
Referat Kształtowania Zieleni Wydziału Środowiska i Zieleni UMT. 

Do zadań referatu należy: 

• zarządzanie miejskimi parkami, skwerami, zieleńcami i zielenią Starówki; 
• zarządzanie zielenią w pasach przyulicznych i nadzór nad nasadzeniami zastępczymi 

oraz kompensacyjnymi; 
• zarządzanie lasami komunalnymi i prywatnymi (w zakresie 10-letnich planów urządzania 

lasu - sporządzanie, zatwierdzanie, kontrola realizacji prac); 
• rejestracja zwierząt egzotycznych i nadzór na schroniskiem dla zwierząt; 
• wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów lub wnioskowanie o takie decyzje; 
• utrzymanie cmentarzy komunalnych (trzy cmentarze przy ul. Grudziądzkiej) i Miejsc 

Pamięci Narodowej 
• utrzymanie wybiegów dla psów.  

W referacie pracuje 6 osób, na następujących stanowiskach:  

• Kierownik Referatu – koordynacja zadań wykonywanych w referacie 
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• 2 stanowiska ds. cmentarzy komunalnych oraz wydawania zezwoleń na usuwanie 
drzew i krzewów, obejmujące: 

ü prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem 
administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub jej usuwanie 
bez wymaganego zezwolenia regulowanych przepisami o ochronie 
przyrody; 

ü nadzór nad zadaniami związanymi z cmentarnictwem, w tym wydawanie 
zezwoleń na sprowadzanie zwłok i prochów; 

ü realizacja zadań związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, 
itp. 

ü prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem miejskich 
terenów zieleni, a w szczególności w pasach drogowych,  
 

• Stanowisko ds. lasów miejskich, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, obejmujące: 
ü nadzór nad bieżącym utrzymaniem lasów miejskich; 
ü nadzór nad gospodarką leśną w lasach i gruntach leśnych stanowiących 

własność osób fizycznych; 
ü nadzór i kontrola bieżącej i inwestycyjnej działalności schroniska 

dla zwierząt; 
ü prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem 

zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem 
administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub jej usuwanie 
bez wymaganego zezwolenia regulowanych przepisami o ochronie 
przyrody; 

ü prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem miejskich 
terenów zieleni, a szczególności w pasach drogowych; 

ü prowadzenie rejestru zwierząt objętych ochroną oraz innych zagadnień 
dotyczących ochrony zwierząt, w szczególności przygotowywanie planu 
ochrony zwierząt oraz wydawanie decyzji w sprawach ochrony zwierząt; 

ü prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody, w tym rejestru 
pomników przyrody. 
 

• Stanowisko ds. zarządzania i kształtowania miejskich terenów zieleni, obejmujące: 
ü nadzór nad bieżącym utrzymaniem miejskich terenów zieleni, 

a w szczególności parków miejskich, zieleńców i skwerów oraz rejonu 
Starego Miasta; 

ü programowanie rozwoju miejskich terenów zieleni; 
ü prowadzenie spraw związanych z ochroną miejskich terenów zieleni, 

remonty, rekultywacje terenów zniszczonych i zdewastowanych; 
ü coroczne przygotowywanie propozycji zadań do budżetu miasta 

w zakresie bieżącej konserwacji oraz remontów na terenach zieleni; 
ü wykonywanie jako priorytet zadań wynikających z poleceń Prezydenta 

Miasta Torunia; 
ü przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków 

zewnętrznych, w tym pochodzących z UE oraz wniosków w konkursach 
dla jednostek samorządu terytorialnego o tematyce związanej z zakresem 
pracy Wydziału; 
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ü opiniowanie projektów, koncepcji, prac konkursowych, itp. dotyczących 
zieleni na terenach i przy obiektach gminnych; 

ü przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców dotyczących parków, zieleńców 
i skwerów; 

ü monitorowanie zmian prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa 
wewnętrznego związanego z zakresem czynności i niezwłoczne 
przedkładanie kierownikowi referatu bądź Dyrektorowi, propozycji 
i działań niezbędnych do podjęcia. 

 
• Stanowisko ds. zieleni w pasach drogowych i kompensacji przyrodniczej obejmujące: 

ü prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem miejskich 
terenów zieleni, a w szczególności w pasach drogowych; 

ü prowadzenie spraw związanych z nasadzeniami zastępującymi 
i kompensacyjnymi; 

ü prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzaniem 
administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie zieleni lub jej usuwanie 
bez wymaganego zezwolenia; 

Referat nie posiada szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, a inwentaryzacja 
ogólna nie jest aktualna i trudna do uzupełniania na bieżąco, gdyż nie występuje w formie 
cyfrowej.  

Brakuje ujednoliconej bazy terenów zieleni, szczególnie w formie cyfrowej, zarówno, 
jako zestawienie tabelaryczne, jak i w formie graficznej. Tworzona obecnie baza terenów 
zieleni, może stanowić zaczątek szczegółowego zestawienia, które powinno być na bieżąco 
aktualizowane. Obecnie brakuje takiego stanowiska (wyposażonego w odpowiednie 
oprogramowanie) lub osoby ds. cyfryzacji zasobu, która wprowadzałaby aktualizacje 
(nasadzenia, wycinki, nowe zagospodarowania, małą architekturę, przejęcia lub oddanie 
terenów innym jednostkom, itp.) na bieżąco, a także weryfikowała zgodność dokumentacji 
przedstawianej do opiniowania do Referatu Kształtowania Zieleni z zasobami bazy i ew. 
planami na przyszłość.  

Dodatkowo ogólnodostępna zieleń miejska Torunia jest zarządzana przez różne 
jednostki organizacyjne, takie jak np.: spółdzielnie mieszkaniowe, związki wyznaniowe, Lasy 
Państwowe, zakłady pracy i spółki oraz inne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Torunia, 
w związku z czym istnieje potrzeba głębszej koordynacji, w celu osiągnięcia spójności 
systemu zieleni miasta.  

W opracowanym w 2013 r. Planie zarządzania Krajobrazem (LMP) postulowano: „(…) 
Zintegrowane zarządzanie terenami zieleni w mieście, które wg autorów opracowania, 
wymaga powołania zespołu (nazwanego tymczasowo „zespołem krajobrazowym”), 
składającego się z przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta Torunia, w tym przede 
wszystkim: Wydziału Środowiska i Zieleni, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału 
Architektury i Budownictwa, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Miejskiego Zarządu Dróg, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i innych. Pracą 
„Zespołu Krajobrazowego” kierowałaby powołana do tego osoby koordynującej - np. miejski 
architekt krajobrazu. Dalej w opracowaniu szczegółowo opisano zadania nowej jednostki 
w strukturze urzędu oraz korzyści płynące z utworzenia takiego stanowiska.(…) 
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(…) Zaleca się zatem zintegrowane zarządzanie krajobrazem miasta, poparte wiedzą 
i doświadczeniem z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego itp. 
Rekomendacja: utworzenie zespołu, pod roboczą nazwą „zespół krajobrazowy”, do którego 
zadań należałoby, m.in.:  

1. przyjmowanie zgłoszeń, opiniowanie i sporządzanie wytycznych dotyczących: 
nasadzeń zieleni na terenach publicznych (układy kompozycyjne, dobór 
gatunkowy); 

2. działań związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: skwerów, zieleńców, 
placów, placów targowych, ciągów pieszych i jezdnych (układy funkcjonalno-
komunikacyjne, rozwiązania kompozycyjne, rozwiązania detali nawierzchni, itp.);  

3. lokalizacji, formy, kolorystyki elementów małej architektury - „mebli miejskich” 
(ławki, kosze na śmieci, latarnie, różnego rodzaju skrzynki, np. energetyczne, 
tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, słupki 
rozgraniczające, przystanki komunikacji miejskiej);  

4. lokalizacji, formy, kolorystyki urządzeń reklamowych i kolorystyki elewacji 
obiektów użyteczności publicznej; opracowywanie i wdrażanie projektów 
zagospodarowania terenów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzeni publicznych; 

5. tworzenie i koordynowanie wdrażania projektów katalogowych, takich jak 
„system identyfikacji wizualnej miasta”, stanowiący katalog „mebli miejskich” 
dla poszczególnych osiedli, a także „system identyfikacji wizualnej szlaków” 
dla proponowanych w Planie Zarządzania Krajobrazem (LMP) szlaków 
kulturowych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, itd.;  

6. gromadzenie informacji i aktualizacja bazy danych dotyczących terenów zieleni 
(w tym terenów chronionych); 

7. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z gospodarką leśną na terenie 
miasta, w szczególności dotyczących przystosowania lasów komunalnych 
do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i edukacyjnych; partycypowanie 
w procesie wprowadzania form ochrony przyrody;  

8. partycypowanie w organizowaniu konkursów architektoniczno-krajobrazowych; 
9. współpraca z zarządami spółdzielni mieszkaniowych; 
10. współpraca ze środowiskiem naukowców i studentów UMK, głównie Wydziału 

Sztuk Pięknych, w zakresie działań prokrajobrazowych; 
11. współpraca ze środowiskami: konserwatorów zabytków, planistów, architektów, 

ogrodników, plastyków, itd.; 
12. współpraca wewnątrzwydziałowa oraz współpraca z jednostkami planowania 

przestrzennego na terenie Miasta.  
Obecnie postulaty zawarte w Planie zarządzania Krajobrazem (LMP) są wybiórczo wdrażane 
przez Wydział Środowiska i Zieleni oraz uwzględniane w pracach Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej. Z niektórych postulatów w ogóle zrezygnowano (np. utworzenie stanowiska 
lub „zespołu krajobrazowego”), a zadania architekta krajobrazu zostały powierzone 
zespołowi Referatu Kształtowania Zieleni, co, ze względu na duży zakres obowiązków 
związanych również z bieżącym utrzymaniem i koordynacją wielu działań, utrudnia szybkie 
wdrażanie postulatów LMP.  

7.2. Stan dokumentacji projektowej terenów zieleni publicznej, w tym lasów komunalnych 

W celu sporządzenia wytycznych do zakładania i utrzymania terenów zieleni a także 
poprawy ich wizerunku niezbędne jest przeanalizowanie projektów zieleni Torunia 
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przyjętych do realizacji lub w trakcie tworzenia dokumentacji projektowej, które stanowią 
bardzo istotny element w tkance miasta. Szczegółowy opis zawartości projektu i stanu 
realizacji został zawarty w kolumnie G w tabeli zbiorczej terenów zieleni stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału.  
Tabela 6 Wykaz projektów terenów zieleni Torunia przyjętych do realizacji, w trakcie tworzenia dokumentacji 
projektowej (stan na kwiecień 2018r.) 

Numer identyfikacyjny 
terenu zieleni. 

Lokalizacja projektu 

4 Park Tysiąclecia przy ul. Podgórskiej (opracowywany) 

3 Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu (projekt z 2011 do uaktualnienia) 

20 Ogród Muzyków przy ul. Chopina – projekt zrealizowany 

22 Alpinarium przy ul. Kopernika – teren w trakcie realizacji 

- Bulwar Filadelfijski od starego mostu drogowego do przystani AZS – zrealizowane 
zagospodarowanie terenu 

30 Bulwar Filadelfijski od starego mostu do mostu kolejowego pomiędzy murami 
obronnymi a rzeką Wisłą – na ukończeniu projekt wykonawczy 

12 Park Jordanki – jest projekt – oczekiwanie na dofinansowanie 

10 Skwer przy Muzeum Etnograficznym ul. Wały gen. Sikorskiego / Al. Solidarności – 
oczekiwanie na dofinansowanie 

5 Park Glazja przy ul. Waryńskiego –w trakcie wyboru wykonawcy dokumentacji 
projektowej na podstawie istniejącej koncepcji 

6 Park na Osiedlu na Skarpie w sektorze Maciej – zrealizowane zagospodarowanie wg 
projektu 

- Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne trenów na osiedlu JAR – przyznane 
dofinansowanie, projekt na ukończeniu 

- Fort Św. Jakuba ul. Gen. Sowińskiego 

3 Ścieżka Edukacyjna „Bydgoskie Przedmieście” – aplikacja mobilna ptaki i drzewa 
w mieście 

103 Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasu Miejskiego położonego pomiędzy 
ul. Bema, a ulicą Balonową tzw. „Rudelka” – przyznane dofinansowanie, projekt 
na ukończeniu 

- Kępa Bazarowa – opracowanie koncepcyjne „In Water” 

- Zieleń – Szosa Chełmińska - zagospodarowanie zielenią przy rozbudowie ulicy 

- ul. Popiełuszki - zagospodarowanie zielenią przy przebudowie ulicy 

64 Trasa Średnicowa – uzupełnienie nasadzeń pnączy i krzewów 

66 Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obejmująca rejon pomiędzy Portem 
Zimowym a Terenem Central Parku – 2007 MPU w ramach In Water 

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obejmująca rejon Parku Fortecznego Winnica 
z Fortem i – 2007 MPU w ramach In Water 

- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obejmująca rejon ujścia Drwęcy – 2007 MPU 
w ramach „In Water” 
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- Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obejmująca rejon Portu Drzewnego 
w ramach In Water 

Poza ww. dokumentacją, powstały dodatkowo liczne siłownie zewnętrzne i wybiegi 
dla psów w różnych częściach miasta, a także gra terenowa „Pomniki Przyrody”, promująca 
poznawanie miasta przy pomocy aplikacji mobilnych.  

W celu podniesienia jakości kolejnych terenów zieleni, w ramach niniejszego 
opracowania, wytypowano 12 obiektów, dla których sporządzono wytyczne szczegółowe 
i projekty koncepcyjne (rozdział III.3 „Katalog standardowych rozwiązań projektowych”)  

7.3. Stan zagospodarowania terenów zieleni i potrzeby inwestycyjne  

Zestawienie terenów zieleni wraz z oceną stanu zagospodarowania i opisem 
zapotrzebowania na prace rewaloryzacyjne lub inwestycyjne zebrano w kolumnach H, I, J 
w tabeli zbiorczej terenów zieleni stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału. 

7.4. Stan formalno prawny istniejących terenów zieleni 

Parki i zieleńce stanowią w zdecydowanej większości własność gminy i są zarządzane przez 
WŚiZ, ale mogą znajdować się również w zarządzie innych organów lub/i podlegać 
wytycznym konserwatora zabytków, ze względu na ich historyczne założenia (Park Miejski 
na Bydgoskim Przedmieściu, Park „Glazja”).  

Tereny osiedlowe, pomimo, że stanowią w większości grunty gminne, zarządzane są 
bezpośrednio przez rady osiedla i wydział komunalny, natomiast sprawy związane z ich 
kształtowaniem, jedynie w niewielkim stopniu są konsultowane z WŚiZ. Inaczej sprawa ma 
się w przypadku większych zieleńców i parków wewnątrzosiedlowych, które znajdują się pod 
opieką Referatu Kształtowania Terenów Zieleni, np. park Glazja, park na Skarpie, czy skwer 
przy Strudze Toruńskiej na osiedlu Mokre Przedmieście.  

Zieleń cmentarzy komunalnych pozostaje w utrzymaniu WŚiZ. 

Zieleń urządzona w pasach drogowych około 100 ha stanowią tereny zarządzane przez 
Referat Kształtowania Zieleni.  

W granicach miasta właścicielami lasów są: Skarb Państwa, Gmina Miasta Toruń 
i właściciele prywatni oraz na niewielkiej powierzchni inne podmioty. 

Około 741 ha stanowią lasy niepaństwowe: lasy komunalne (ok. 514 ha) i prywatne (ok. 
227 ha) (na podstawie rocznych wykazów gruntów WGiK UMT, dane na dzień 01.01.2016 r.). 

Lasy komunalne tworzą niewielkie oderwane kompleksy leśne rozproszone w tkance 
miejskiej bądź przylegające do większych kompleksów lasów państwowych. Oderwane 
kompleksy leśne pełnią często funkcję miejskich parków leśnych. Całkowita powierzchnia 
gruntów leśnych będących własnością gminną wynosi ok. 576 ha. Największy kompleks leśny 
lasów komunalnych tworzą powiązane przestrzennie powierzchnie leśne: uroczysko Wrzosy 
i Bielany. Kompleks ten znajduje się między osiedlem św. Józefa i Szpitalem Wojewódzkim 
a terenami UMK i lotniskiem i łączy się on z kompleksem lasów państwowych. Pozostałe 
kompleksy lasów komunalnych rozproszone są na terenie miasta. Są to m.in.: uroczysko 
„Kępa Bazarowa” (częściowo położone na wyspie z roślinnością łęgu wierzbowo-topolowego 
o cechach zbiorowiska naturalnego), uroczysko „Rudak”, uroczysko „przy Bema” (w skład 
którego wchodzą kompleks ograniczony ulicami: Bema, Kraszewskiego i Słowackiego oraz 
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kompleks ograniczony ulicami: Fałata, Bema i Balonową), uroczysko przy Szosie Bydgoskiej. 
Lasy prywatne zlokalizowane są głównie w otoczeniu dzielnicy Kaszczorek, na Rudaku. 
Zajmują powierzchnię ok. 255 ha. Około 20 ha gruntów leśnych należy do innych podmiotów 
m.in. Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

7.5. Struktura wydatków na kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni.  

Wydatki z Budżetu dotyczące zieleni można podzielić na następujące kategorie: 

• wydatki na zakładanie nowych terenów zieleni i rewaloryzację terenów istniejących - 
znajdujące się w pozycji budżetu: inwestycje 

• wydatki na bieżące utrzymanie istniejących terenów zieleni – znajdujące się w pozycji 
budżetu: gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

W budżecie można wyróżnić inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w latach ubiegłych, lub 
takie, które są w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wyłaniania 
wykonawcy. Okres ich realizacji rozkłada się od jednego roku do kilku lat.  

Ponad to, wyróżnić można inwestycje drogowe oraz z zakresu kultury fizycznej, których 
elementem składowym może być lub jest zieleń, więc zostały ujęte w niniejszym 
opracowaniu.  

7.6. Struktura wydatków na kształtowanie i utrzymanie terenów zieleni.  

Wydatki z Budżetu dotyczące zieleni można podzielić na następujące kategorie: 

• zadania inwestycyjne  
• remonty istniejących terenów zieleni 
• wydatki na bieżące utrzymanie  
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Opis Zadań Rzeczowych - Część IV  

Analizując część IV budżetu wyodrębniono inwestycje bezpośrednio odnoszące się 
do terenów zieleni. 

Z pozyskanych środków zewnętrznych z projektów unijnych będą realizowane 
następujące inwestycje: 

• Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 3 120 000:  
ü rewitalizacji Parku Tysiąclecia 
ü zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR 
ü zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich 

Ze środków gminy i powiatu będą realizowane następujące inwestycje:  

• Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 



„Diagnoza stanu terenów zieleni” kwiecień 2018 
 

„Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu” 43 

 

ü Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy 
przy ul.Podgórskiej w Toruniu. Środki na realizację zadania, którego zakres 
rzeczowy obejmuje: zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku 
poprzez: stworzenie ciągów komunikacyjnych, pieszych i rowerowych, 
utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej, modernizację placu zabaw, 
wytyczenie placu do gier i rekreacji, budowę urządzeń rekreacyjnych, 
w tym siłowni zewnętrznych, ustawienie koszy, ławek, modernizację fosy 
wraz z oczyszczeniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż 
pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych, oświetlenie terenu, 
monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu 
nawadniającego. W 2017r. wyłoniono wykonawcę wielobranżowej 
dokumentacji projektowej - termin realizacji: 30.11.2017r. 

ü Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu. Środki 
na kontynuację zadania. W 2017r. wykonano remont: cieku wodnego, 
technologii fontanny, alejek i schodów, wykonano oświetlenie parkowe, 
elementy małej architektury (zbiornik wodny, kaskada, mostek, ławki, 
śmietniki).  W roku 2018 planuje się założenie zieleni, w tym nasadzenia 
drzew, krzewów, utworzenie rat bylinowych i trawników oraz 
kształtowanie istniejących nasadzeń. Planowanie jest pozyskanie 
dofinansowania dla zadania ze środków WFOŚiGW w kwocie 144 tys. zł. 

ü Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR. Środki 
na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmie m in.: 
rekultywację istniejącego stawu o pow.ok. 1,4 tys. m², budowę plaży 
rekreacyjnej na odcinku ok. 142 m, promenady o długości ok. 250 m, 
drewnianej kładki przy plaży o długości ok. 70 m, wprowadzenie nasadzeń 
uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu z pełną infrastrukturą 
dla ok. 150 samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia wzdłuż 
promenady i parkingu, rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu po 
Jednostce Armii Radzieckiej, uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie 
ścieżek i alejek spacerowych, zagospodarowanie strefy wejściowej do 
parku, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do tresury, 
siłowni zewnętrznej, placów zabaw, amfiteatru terenowego, utworzenie 
ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi, 
budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki 
nożnej, ściany treningowej, żelbetowej do gry w piłkę, boiska do piłki 
plażowej, oświetlenie terenu, wyposażenie w: elementy małej architektury 
(ławki, kosze, stojaki na rowery, stoły piknikowe itp.) i urządzenia 
dla zwierząt (budki dla ptaków, nietoperzy, karmniki, domki dla owadów. 
W r. 2017 zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej (z terminem 
realizacji: grudzień 2017r.). Zadanie będzie realizowane przy 
dofinansowaniu ze środków POIiŚ – planowany termin podpisania umowy 
o dofinansowanie: 21.11.2017r. 

ü Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich. Środki 
na zagospodarowanie lasu między ul. Bema a ul. Balonową (tzw. Rudelki). 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont i profilowanie ścieżek celu 
dostosowania do ruchu osób niepełnosprawnych, remont schodów 
terenowych, wytyczenie tras biegów przełajowych na 1km, 2km i 3km 
na potrzeby imprez masowych (bez trwałego oznaczania), stworzenie 
placu (polany) utwardzonego nawierzchnią naturalną z kory, 
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zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”, 
budowę naturalnego placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, 
przebudowę i remont istniejącego toru saneczkowego z dostosowaniem 
obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark”, budowę 
polany edukacyjnej na „Wzgórzu Hepnera” z tablicami o historii miejsca, 
budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej). Trwa procedura wyboru 
wykonawcy dokumentacji projektowej.  

ü Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż 
ul.Poznańskiej. Środki na realizację zadania obejmującego: budowę 
ogrodzenia skweru od strony torów kolejowych (o długości ok.170 mb), 
wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, kwiatów i traw 
oraz rekultywację trawników, na skwerze oraz na Rynku (na łącznej 
powierzchni ok. 0,85 ha). 

ü Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego 
w Toruniu. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja 
przy ul. Waryńskiego. Zgodnie z opracowaną w 2017r. koncepcją zakres 
projektu obejmie m.in.: wykonanie nasadzeń zieleni, budowę ścieżek 
pieszych i rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw i urządzeń 
rekreacyjnych, wykonanie oświetlenia i monitoringu. Miasto ubiega się 
o dofinansowanie do realizacji projektu w ramach POIiŚ. Złożony 
w grudniu 2016r. wniosek o dofinansowanie, został oceniony pozytywnie, 
jednak z uwagi na wyczerpanie alokacji został umieszczony na liście 
rezerwowej. Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy wielobranżowej 
dokumentacji projektowej kolejnego postępowania planuje się 
na grudzień 2017r.  Zadanie będzie realizowane po pozyskaniu dotacji. 
 

• Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska - remonty terenów zieleni – 4 600 000,- zł,  

 
Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni prowadzone na podstawie 
umów wieloletnich –4 100 00,- zł: 

ü Pielęgnacja drzewostanu, rekultywacja terenów zieleni, nasadzenia drzew 
w pasach drogowych, parkach, skwerach, remont alejejek na zieleńcach, 
utrzymanie elementów zagospodarowania Parku Miejskiego (plac zabaw, 
boisko wielofunkcyjne, tor dla rolkarzy, amfiteatr, pomieszczenie 
gospodarcze z toaletami), koszty zakupu materiału roślinnego i zabiegów 
pielęgnacyjnych, w tym koszenia trawników, nasadzenia kwiatów, 
zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych 
i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci, pielęgnacji upraw 
i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p. – poż w lasach komunalnych, 
usuwania posuszu na łącznej powierzchni 330 ha zieleni i 480 ha lasów 
komunalnych. 
Zadania pozostałe nie objęte wieloletnimi umowami – 500 000,-zł 

ü Pielęgnacja starego drzewostanu, rekultywacja terenów zieleni (po 
uszkodzeniach zimowych lub po imprezach masowych), naprawa 
urządzeń w Parku Miejskim (elementy placu zabaw, piece grillowe, 
amfiteatr), koszty prac interwencyjnych na terenach zieleni ( w tym 
na ścieżce edukacyjnej na Kępie Bazarowej i rekreacyjnej w Kaszczorku, 
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na wybiegach dla psów, wykonanie ekspertyz i dokumentacji oceny stanu 
drzew, usuwanie drzew zakwalifikowanych do wycinki 
Remonty terenów zieleni – 1 100 000,- zł 

ü W ramach zadania ujęto środki na realizację projektów wybranych 
w procedurze budżetu partycypacyjnego: 

- 20 000,- zł: nasadzenia zieleni (żywopłoty iglaste, rośliny płożące, 
trawa), montaż tabliczek informujących o zakazie wprowadzania 
psów, otoczenie terenu drucianym parkanem - lokalizacja: teren 
pomiędzy budynkami przy ul. Hurynowicz 2-20/ Długa / Szosa 
Chełmińska 155-155C i 161-163; 

- 25 000,- .zł: nasadzenia zieleni ("Różany zakątek"), wymiana 
nawierzchni, montaż ławek i koszy na śmieci - lokalizacja: 
skrzyżowanie ul. Podgórnej/PCK (narożnik pod robinią akacjową); 

- 30 000,- zł: nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na odc.: 
ul. Św. Józefa-ul. Legionów; 

- 50 000,- zł: obsadzenie zielenią terenu na O/M Rudak przy 
ul. Gerwazego 12-22; 

- 12 000,- zł: obsadzenie krzewami odcinka przy ul. Sz. Chełmińska 
80-86 i na rogu ul. Małachowskiego. 
Koszty nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie 
miasta, zagospodarowania w nowej aranżacji skweru 
i ul. Piastowskiej, historycznej alei w ul. Chopina, skweru 
przy ul. Szczecińskiej, terenu przy Trasie Średnicowej 
i ul. Olsztyńskiej (m.in. nasadzenia drzew, posadzenie bylin 
i kwiatów), kontynuacji remontów pomników (3 obiekty 
wg zaleceń konserwatorskich), rewitalizacji ul. Rybaki 
w otoczeniu Ogrodu Zoobotanicznego i Pałacu Ślubów (cięcia 
i usuwanie drzew, nasadzenia krzewów, uporządkowanie terenu 
zieleni), rewitalizacji pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej 
w ul. Sobieskiego ( w kolejnym roku - po wykonaniu ścieżki 
rowerowej realizowane będą nasadzenia wzdłuż ul. Chrobrego) 
oraz zagospodarowania terenów zieleni pasów drogowych i rond. 
W 2018r. zaplanowano także środki (280 tys. zł) 
na przeprowadzenie remontu schodów i alejek w Parku Miejskim 
na Bydgoskim Przedmieściu. Rzeczowy zakres zadania obejmuje 
wykonanie: modernizacji fragmentu zniszczonej alejki asfaltowej 
od placyku przy dolnym placu zabaw w pobliżu kościoła 
w kierunku przystanku tramwajowego (120 m x 3 m) - 
kontynuacja istniejącej alejki, schodów złożonych z trzech biegów 
i spoczników na stromej skarpie w kierunku Martówki 
przy wschodniej granicy parku - odbudowa na dł. ok. 50 m i szer. 
2,8 m, w tym 22 stopnie i ok 85 m² spoczników, placyku i łącznika 
z alejką prostopadłą, schodów położonych po zachodniej stronie 
od kościoła (dł. 18 m, szer. 4 m), obramowanych kamiennymi 
murkami oporowymi. 
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7.6.1. Analizy organizacyjne i ekonomiczne - PODSUMOWANIE 

Miasto posiada wiele opracowań i koncepcji modernizacji terenów zieleni, które są 
systematycznie wdrażane, co znajduje odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej. Toruń, 
coraz częściej, jest postrzegany przez mieszkańców i przyjezdnych, jako miasto atrakcyjne 
i przyjazne do życia, z dużym potencjałem rozwoju, niemniej jednak mieszkańcy, szczególnie 
dużych kompleksów osiedlowych, oczekują doposażenia terenów zieleni o urządzenia 
służące rekreacji i podniesienia estetyki szaty roślinnej.  

 

W wyniku przeprowadzonych analiz zidentyfikowano główne bariery w zarządzaniu 
zielenią w mieście. Są to:  

• niewystarczające środki budżetowe na uzyskanie radykalnej, oczekiwanej 
przez mieszkańców poprawy stanu zieleni miejskiej (w szczególności dotyczy to 
utrzymania);  

• niewystarczający stopień cyfryzacji danych dotyczących istniejących terenów zieleni 
w mieście stanowiących podstawę do zarządzania tymi zasobami przez komórki 
i jednostki GMT;  

• System zarządzania krajobrazem, w tym terenami zieleni zaproponowany w LMP nie 
został  całkowicie wdrożony, nie został powołany miejski zespół krajobrazowy ani miejski 
architekt krajobrazu;  

• parki i zieleńce utrzymywane obecnie przez GMT nie są objęte uchwałami RMT, 
w związku, z czym nie ma wyznaczonych granic, ustanowionego regulaminu, ani niekiedy, 
oficjalnie ustalonej nazwy;  

• tereny zieleni położone w pasach drogowych zarządzane są przez Miejski Zarząd Dróg, 
a referat Kształtowania Terenów Zieleni jedynie opiniuje projekty i daje wytyczne, a to 
za mało, aby uzyskać optymalny efekt poprawy jakości „zielonej przestrzeni publicznej”; 

• istnieje konieczność identyfikacji terenów przeznaczonych w MPZP na tereny zieleni 
publicznej i przejęcie je w utrzymanie WŚiZ Ref. Kształtowania Zieleni;  

• w budżecie nie są planowane wykupy gruntów na cele związane z kształtowaniem 
struktury terenów zieleni. Należy stworzyć hierarchiczną listę działek do wykupu 
pod tereny zieleni publicznej, gdyż obecnie Wydział Skarbu dokonuje wykupów 
na wniosek i tylko w związku z zaplanowanymi w budżecie inwestycjami, nie koniecznie 
związanymi z zakładaniem terenów zieleni; 

• oznaczenia planistyczne dla terenów zieleni w obowiązujących planach miejscowych 
są niejednolite i wymagają kompleksowego uporządkowania lub ujednolicenia w ramach 
budowy bazy danych;  

• tereny Parków ekologicznych i terenów niezabudowanych, dotychczas nieobjęte 
planami miejscowymi wymagają pilnego opracowania planów;  

• zasoby danych przestrzennych dostępne UMT nie są ustandaryzowane, nie ma też 
obowiązującej instrukcji do ich gromadzenia w formie baz danych; zasoby te są w części 
nieaktualne lub niekompletne, wymagają aktualizacji i weryfikacji, co jeżeli jest 
realizowane, to przez poszczególne wydziały w różnym czasie i w różny sposób - brak 
koordynacji tego procesu.  
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8. ANALIZA SWOT 

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz, w ramach podsumowania i syntezy, 
przeprowadzono analizę SWOT, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju 
terenów zieleni miasta Torunia. 
Tabela 7 Analiza SWOT terenów zieleni Torunia (stan na kwiecień 2018r.) 

SILNE STRONY: SŁABE STRONY: 
-wysokie walory kulturowe i bardzo dobrze zachowana 
historyczna tkanka miejska wraz z historycznymi terenami 
zieleni; 
- zabytkowy park i skwery; 
- praktyczna wiedza o wysokich walorach przyrodniczo-
krajobrazowych miasta dzięki Planowi Zarządzania 
Krajobrazem (LMP) 

- narastająca presja urbanistyczna na tereny położone 
w centrum miasta, atrakcyjne działki budowlane, brak 
skutecznych narzędzi aby przeciwdziałać zabudowie 
historycznych terenów zieleni; 
- brak jednostki wdrażającej założenia LMP 

- najważniejsze tereny zieleni t.j. Park na Bydgoskim 
przedmieściu, Skwery wokół Starego Miasta, Bulwary Wiślane, 
są wizytówką miasta i razem ze Starym Miastem stanowią 
najważniejsze przestrzenie publiczne Torunia 
- ww. tereny mają opracowane koncepcje i projekty 
wykonawcze zieleni;   
- kompleksowa rewaloryzacja i rewitalizacja funkcjonalna 
istniejących terenów zieleni, 
- konsekwentne i planowe zwiększanie ilości zieleni wzdłuż 
ulic; 
 - większe „ukwiecenie” miasta poprzez wprowadzanie rabat z 
roślin jednorocznych i wieloletnich; 
 - opracowanie i realizacja programów ogólnomiejskich, np. 
budowy siłowni plenerowych; 

-nierównomierne rozłożenie terenów zieleni w Toruniu 
- problem z dostępnością do terenów zieleni urządzonej, 
w promieniu 500 m od miejsca zamieszkania; 
 

- wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe miasta, Dolina 
Wisły, zieleń poforteczna, Pierścień okalających miasto lasów, 
drobne cieki, powyrobiskowe zbiorniki wodne, atrakcyjne 
urozmaicenie terenu w postaci wydm śródlądowych; 

- rozproszenie terenów zieleni, które nie tworzą obecnie 
spójnego systemu; 
- niedobór powierzchni urządzonych terenów zieleni 
w stosunku do liczby mieszkańców; 
- stosunkowo niewielka powierzchnia terenów zieleni 
objęta utrzymaniem przez WŚiZ UMT (% powierzchni 
miasta) 
- dotychczas w niewielkim zakresie wykorzystanie 
potencjału środowiska i terenów zieleni w kształtowaniu 
wizerunku miasta i jego przestrzeni publicznych (za 
wyjątkiem strefy śródmiejskiej); 

- znaczne tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody 
i krajobrazu; 
- wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa doliny Wisły, 
terenów Leśnych i łąkowych  

- brak planów ochrony dla rezerwatów;  

- duże zasoby wypoczynkowo turystyczne Lasów położonych 
na terenie miasta,  
- opracowane koncepcje rekreacyjnego wykorzystania 
poszczególnych terenów Lasów miejskich  

- brak spójnego systemu rekreacyjnego dla Lasów 
położonych na terenie miasta (np. szlaku lasów miejskich 
Torunia), pozwalającego na eksplorację większych 
przestrzeni mieszkańcom z całego miasta)  

- liczne atrakcje krajobrazowo przyrodnicze i kulturowe 
terenów położonych w okolicy miasta Torunia  

- brak powiązania z miejskimi terenami zieleni 

- duże przestrzenie ogrodów działkowych w atrakcyjnych 
lokalizacjach 

- zamknięty charakter większości ogrodów działkowych, 
część z nich mogłoby udostępnić część społeczną 
dla okolicznych mieszkańców (aleje spacerowe, place 
zabaw- przy odpowiedniej współpracy z miastem) 

- wyraźnie wyodrębniony system przyrodniczy miasta 
w SUiKZPT; 

- uregulowania ustawowe (ustawa o PiZP) 
uniemożliwiające egzekwowanie zapisów SUiKZPT: gdy 
brak MPZP – możliwe decyzje o WZ niezgodne ze 
Studium, uniemożliwia to ochronę wyznaczonych 
w SUiKZPT terenów zieleni i korytarzy przyrodniczych 
przed zabudową; 
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SZANSE: ZAGROŻENIA: 
- wysoki stopień pokrycia powierzchni Torunia planami 
miejscowymi; 
 - konsekwentna realizacja ustaleń LMP w planach 
Miejscowych; 

- brak zabezpieczenia niektórych terenów przyrodniczo 
cennych zapisami planów miejscowych (gwarantujących 
w przyszłości możliwość stworzenia spójnego systemu, 
połączonych terenów zieleni); 
 - długotrwałość procedur planistycznych, ze względu 
na liczne przypadki zaskarżania planów przez właścicieli 
nieruchomości i uchylania zapisów przez sądy; 
 - nieujednolicona nomenklatura dot. zieleni w planach 
miejscowych; 

-opracowanie koncepcyjne dla Wisły „In Water”; - brak jednostki wdrażającej 
- projekty realizacyjne dla Bulwarów, Skarpy i .in.;  
- sprzyjająca tworzeniu nowych terenów zieleni zmiana prawa, 
tereny zieleni wpisane do katalogu obiektów celu publicznego, 
możliwość wywłaszczenia terenów przeznaczonych 
w miejscowych planach pod publiczne tereny zieleni; 

 

- zwiększenie budżetu na utrzymanie i modernizację terenów 
zieleni; 
- zwiększenie pozyskiwanych środków zewnętrznych 
na rozwój terenów zieleni; 

- brak funduszy przeznaczanych na rozwój nowych 
terenów zieleni w tym wykup;  

- przyjęcie standardów utrzymania terenów zieleni; - brak wystarczających środków budżetowych na 
utrzymanie terenów zieleni; środki na utrzymanie muszą 
wzrastać adekwatnie do wzrostu powierzchni terenów 
zieleni i wprowadzania nowych standardów utrzymania; 

- budowa bazy danych przestrzennych ewidencji terenów 
zieleni znajdujących się w utrzymaniu WŚiZ, 
- wykonanie kompleksowej, cyfrowej inwentaryzacji terenów 
zieleni w mieście; 
- budowa i wdrożenie systemu zarządzania terenami zieleni 
w WŚiZ, opartego o bazy danych przestrzennych; 

 

- wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeb 
wypoczynku i dostępu do terenów zieleni; 

- duża presja właścicieli działek na dalszy rozwój 
zabudowy; 

- utworzenie stanowiska Miejskiego Architekta 
Krajobrazu; 
 - utworzenie w WŚiZ jednostki zajmującej się tylko 
i zarządzającej miejskimi terenami zieleni; 
 - realizacja spójnej polityki rozwoju terenów zieleni; 

- brak koordynacji działań różnych komórek i jednostek 
UMT w zakresie terenów zieleni; 

9. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ 

Unikatowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Torunia dają podstawę 
do realizacji wielofunkcyjnego systemu terenów zieleni. Miasto ma pod tym względem 
ogromny potencjał, który należy dobrze wykorzystać. Ogólna powierzchnia zieleni w Toruniu 
jest duża, natomiast powierzchnia obecnie urządzonych terenów zieleni jest zbyt mała 
w stosunku do aktualnej liczby mieszkańców, a lokalizacja poszczególnych terenów nie 
zawsze jest dostosowana do potrzeb. Tereny zieleni są mocno rozproszone, podzielone 
zabudową i nie tworzą ciągłej struktury. Ponadto, ich nierównomierne rozmieszczenie 
w przestrzeni miasta powoduje duże dysproporcje w dostępności. Istnieją bowiem rejony 
miasta o wysokiej koncentracji zaludnienia, w których zupełnie brak dostępu do urządzonych 
terenów zieleni, i istnieją obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, gdzie powierzchnia 
terenów zieleni przekracza przyjęty standard. Istnieją też obszary intensywnego rozwoju 
zabudowy wielorodzinnej, gdzie brakuje terenów zieleni publicznej o charakterze 
wypoczynkowym.  

Aktualny stan zagospodarowania terenów zieleni jest często nieadekwatny do ich 
potencjału. Niedostateczny stan techniczny lub brak zagospodarowania niektórych terenów 
zieleni, jest istotnym ograniczeniem dla użytkowników. Wiele terenów wymaga 
kompleksowej modernizacji i znaczącej poprawy standardu urządzeń, inne tereny wymagają 
urządzenia od podstaw. W wielu miejscach poza obszarem śródmiejskim brakuje 
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urządzonych parków z pełnym programem wypoczynkowym i wieloletnimi nasadzeniami 
drzew i krzewów. Elementy małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowe), 
oświetlenie i nawierzchnie w wielu przypadkach są wyeksploatowane, i wymagają wymiany, 
ew. uzupełnień. Dodatkową przeszkodą w użytkowaniu są bariery komunikacyjne, brak 
powiązań pomiędzy poszczególnymi terenami zieleni, oraz z terenami mieszkaniowymi.  

Ponadto, opracowania wymagają standardy utrzymania terenów zieleni. W tym celu 
należy konsekwentnie wprowadzać standardy zawarte w części III.2 niniejszego opracowania 
do specyfikacji przetargowych. Wiele terenów wymaga też objęcia podstawowym 
utrzymaniem, dotyczy to terenów zieleni publicznej wyznaczonych w MPZP na gruntach 
gminnych, które nie są nim objęte, a co za tym idzie są niedostępne publicznie.  

Powyższe problemy wynikają z braku standardu zarządzania zielenią, niewystarczających 
nakładów na utrzymanie, inwestycje i pozyskanie gruntów, oraz faktu, że dotychczas, parki 
i zieleńce toruńskie rzadko były poddawane kompleksowej rewaloryzacji. Remonty były 
raczej skoncentrowane na bieżących potrzebach i wymianie zużytych elementów, 
ewentualnie wprowadzaniu pojedynczych nowych funkcji do parków (boisk, placów zabaw, 
psich wybiegów, siłowni plenerowych). Dopiero w ostatnich latach zaczęto sukcesywnie 
modernizować i wyposażać tereny zieleni kompleksowo, opracowano szereg koncepcji 
i projektów wykonawczych zagospodarowania terenów zieleni, m.in. dotyczy to takich 
obiektów jak Ogród Muzyków przy ul. Chopina czy Alpinarium przy ul. Kopernika. 

Największe zagrożenie dla kształtowania spójnego systemu terenów zieleni w Toruniu 
stanowią czynniki zewnętrzne – uwarunkowania prawne oraz presja inwestycyjna, która, 
wprawdzie, jest zdecydowanie mniejsza niż w największych miastach w Polsce, niemniej 
jednak z czasem może uszczuplić zasób terenów możliwych do przekształcenia w tereny 
zieleni miejskiej, w tym osiedlowej. 

  Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, istotną przeszkodą były zbyt niskie nakłady 
na utrzymanie zieleni, które na szczęście są stopniowo zwiększane.   

Problemy terenów zieleni w Toruniu można w większości rozwiązać, podejmując 
konsekwentne i zaplanowane działania w zakresie zarządzania.  

Toruń posiada duży zasób, wartościowych pod względem merytorycznym, opracowań 
dotyczących zasobów terenów zieleni (m.in. In Water, LMP), jednak nie zawsze przekłada się 
to na jakość projektów wykonawczych terenów zieleni. Wynika to z niedoboru kadrowego 
zespołu zajmującego się terenami zieleni w tym wyznaczonej osoby, do której wyłącznych 
obowiązków należałoby koordynowanie projektów zagospodarowania terenów zieleni.  

Miasto Toruń wzorem innych miast (Szczecin, Gdynia, Warszawa, Kraków) powinno 
wzmocnić jednostkę zarządzającą o zespół ds. koordynacji, który zajmować się będzie 
wyłącznie koordynowaniem wszystkich zadań związanych z terenami zieleni w mieście. 
Żadne plany oraz strategie nie mają szansy powodzenia bez powołanego i umocowanego 
w strukturze urzędu zespołu, który będzie miał odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne 
(sprzęt, aktualne oprogramowanie pracujące w środowisku CAD, BIM, GIS) do wdrażania, 
koordynowania i nadzorowania koncepcji i planów w życie. 
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10. WYTYCZNE DO KONCEPCJI:  

• W celu poprawy zarządzania terenami zieleni, w pierwszej kolejności należy sporządzić 
„Ewidencję Terenów Zieleni Torunia - ETZT”, tj. kompleksową, szczegółową ewidencję 
i inwentaryzację istniejących terenów zieleni w Toruniu w formie baz danych 
przestrzennych, oraz doprowadzić do ich wdrożenia do codziennego użytku służbowego 
(stworzenie odpowiedniego stanowiska pracy dla osoby odpowiedzialnej za aktualizacje 
bazy danych). Wdrożenie ETZT będzie pomocne w prowadzeniu sprawnej 
i skoordynowanej gospodarki nieruchomościami przez komórki i jednostki GMT.  

• Docelowo należy stopniowo poszerzać Ewidencje Terenów Zieleni, niezbędną 
do prawidłowego utrzymania tych obszarów i planowania zadań inwestycyjno-
remontowych. Wskazane jest także, aby łączyć bazy danych i uzupełniać ETZT o tereny 
pozostające w zarządzie innych, dotychczas nie ujętych w niej jednostek GMT (np. szkół, 
przedszkoli, przychodni zdrowia) i w ten sposób opracować kompletną ewidencję 
terenów utrzymywanych przez jednostki UMT.  

• W celu efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy komórkami i jednostkami 
organizacyjnymi UMT oraz podmiotami zewnętrznymi, koniecznie należy uporządkować, 
ustandaryzować i zaktualizować posiadane przez UMT dane przestrzenne, dotyczące 
terenów gminnych. Zawarty w nich zasób informacji, przy odpowiednim wykorzystaniu, 
może, w znacznie większym niż dotychczas stopniu, stanowić narzędzie wsparcia procesu 
decyzyjnego w zarządzaniu zasobami miasta. 

• Informacje o zbyciu terenów zieleni, które znajdują się w zarządzie WŚiZ Referatu 
Kształtowania Zieleni powinny być niezwłocznie umieszczane w bazie danych i ta 
informacja powinna być dostępna dla zarządzającego. Zapobiegnie to sytuacji, w której 
tereny niebędące już własnością GMT nadal pozostawałyby w jej utrzymaniu. 

• W celu poprawy spójności systemu terenów zieleni należy stworzyć hierarchiczną listę 
nieruchomości do wykupu podobnie, jak w przypadku inwestycji drogowych. 
Rekomenduje się rozważenie zmian w zasadach pozyskiwania gruntów tak, aby było 
można dokonywać wykupów terenów nie tylko pod kątem zaplanowanych już inwestycji 
drogowych, ale także ze względu na potrzebę poszerzania systemu terenów zieleni 
na przyszłość, zgodnie z ustaleniami planów miejscowych i wskazaniami LMP.  

• W celu podniesienia jakości szaty roślinnej terenów zieleni, należy opracować 
i sukcesywnie wdrażać standardy zakładania i utrzymania terenów zieleni, w tym, 
z podziałem na tereny o zróżnicowanych nakładach finansowych w zależności 
od intensywności użytkowania i położenia obiektu w przestrzeni miasta.  

• Należy opracować katalog standardowych rozwiązań projektowych dla wybranych typów 
terenów zieleni z podaniem obiektów referencyjnych i praktycznym zastosowaniem 
w formie projektów koncepcyjnych, które mogą być podstawą do dalszych opracowań 
projektów budowlanych i wykonawczych.  

• Rada Miasta Torunia winna też rozważyć zwiększenie środków budżetowych na bieżące 
utrzymanie zieleni do poziomu min. 0,3-0,5% budżetu miasta w I etapie, zaś ogółem 
rekomenduje się podniesienie kwot do ok. 1%. Przy planowaniu budżetu na bieżące 
utrzymanie w kolejnych latach należy uwzględniać przyrost powierzchni terenów zieleni, 
które zwiększają swój standard utrzymania, np. ze względu na nowe, bogatsze 
i kompleksowe zagospodarowanie. 

• Poza środkami na bieżące utrzymanie, należy kontynuować procesy inwestycyjne 
z dodatkowych środków, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, np. dotacji 
unijnych.  
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