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Termin 
 

 
14 lutego -17 marca2019 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
ok. 40 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, 6 osób 
przesłało swoje uwagi drogą elektroniczną. Do UMT wpłynęły 2 
oficjalne pisma. 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni UMT. 
 
 
 

Liczba mieszkańców miast jest dziś większa niż liczba osób 
mieszkających na terenach wiejskich. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych prognozuje, że w 2025 roku aż 80% ludzkości będzie 
zamieszkiwać aglomeracje miejskie. 

Współczesne wzorce życia miejskiego ulegają przekształceniu w 
bardzo szybkim tempie. Mieszkańcom miast nie wystarcza już lepszy 
dostęp do pracy, kultury czy edukacji, ani nawet bliskość 
supermarketu. O dzisiejszej atrakcyjności miast decyduje w dużym 
stopniu ich kompozycja przestrzenna. Coraz więcej osób zwraca 
uwagę na otoczenie, w którym mieszka, nie tylko pod kątem jego 
funkcjonalności, ale również estetyki. Na rynku uzyskuje się większe 
ceny za nieruchomości usytuowane w pobliżu terenów zieleni 
miejskiej. Bardzo ważny jest dla nas również łatwy dostęp do  
parków, skwerów  i lasów oraz ich jakość. 

Powszechnie wiadomo, że rośliny stanowią naturalne płuca naszej 
planety. Są również sprzymierzeńcem człowieka w przystosowaniu 
do zmian klimatu. Przyroda pomaga nam nie tylko łagodzić skutki 
związane z zanieczyszczeniem powietrza. Tereny zieleni obniżają 
temperaturę w miastach i nawilżają powietrze, co szczególnie 
odczuwalne jest to w miesiącach letnich. 

Coraz więcej osób docenia wpływ przyrody na nasze życie. Ludzie 
mieszkający w miastach poszukują enklaw zieleni, w których mogą 
odpocząć i oderwać się od zgiełku ulic. Zieleń jest naszym 
sojusznikiem w walce o czyste powietrze, ale również zapewnia nam 
lepszą jakość życia, codzienną równowagę psychiczną, pełni funkcję 
estetyczna i edukacyjną. 

Plan rozwoju terenów zieleni w Toruniu 
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Tworzenie terenów zieleni w miastach jest procesem ciągłym i 
długotrwałym. Rośliny wymagają bowiem nie tylko umiejscowienia 
zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami terenowymi, ale 
również  stałej pielęgnacji. Od momentu planowania i zakładania 
terenów zieleni do osiągnięcia przez nie stanu docelowego może 
upłynąć nawet kilkanaście lat, a czasem kilkadziesiąt lat. Plan rozwoju 
terenów zieleni dla miasta powinien być zatem tworzony w oparciu o 
podstawowe kryteria, jakimi są:  dynamika rozwoju miasta, 
długotrwałość procesu tworzenia terenów zieleni oraz zmienność 
potrzeb i oczekiwań społecznych. 

W oparciu o te założenia powstała „Koncepcja rozwoju terenów 
zieleni w Toruniu”.  Określa ona wizję oraz oczekiwania, jakie 
stawiane są zielonej przestrzeni naszego miasta. 

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy 
zagadnień formalno-prawnych, takich jak: metodyka opracowania, 
przyjęte założenia wstępne oraz struktura dokumentu. W drugiej 
części zawarto diagnozę stanu obecnego terenów zieleni w Toruniu.  
Opisano również ich znaczenie, określono potencjał, problemy, 
zagrożenia oraz szanse rozwoju. Trzecia część to kompleksowy 
program docelowej organizacji zieleni miejskiej, obejmujący parki, 
skwery, zieleńce, wybrane pasy drogowe oraz leśne tereny 
rekreacyjne w naszym mieście. Uwzględnia on m.in. opracowanie 
wytycznych do kształtowania i rozwoju poszczególnych typów 
terenów zieleni, opracowanie standardów ich zakładania i pielęgnacji 
oraz wskazanie miejsc nowatorskiego zagospodarowania, m.in. na 
kwietne klomby i nasadzenia krzewów, pnączy, drzew oraz 
elementów małej architektury, w ramach katalogu standardowych 
rozwiązań projektowych. 

Dokument opracowali eksperci, ale w ramach konsultacji 
chcieliśmy,  aby mieszkańcy Torunia mieli wpływ na jego ostateczny 
kształt. Dlatego miasto zorganizowało w tej sprawie konsultacje 
społeczne 

W ramach konsultacji: 
1)  pokazaliśmy i omówiliśmy Koncepcję rozwoju terenów zieleni w 
Toruniu, 
2) dyskutowaliśmy na temat zawartości dokumentu 
3) zbieraliśmy propozycje zagospodarowania wybranych terenów 
zieleni w mieście 
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Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

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

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl 
ü reklama w radiu 
ü informacje w mediach lokalnych 
ü usługa Toruń SMS 
ü informacja przesłana do rad okręgów 
ü informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
-14 lutego 2019r. - początek konsultacji społecznych 
- 14 lutego – 17 marca 2019 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 21 lutego 2019 r. - spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 17 marca 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
21 lutego 2019 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dla 
mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. 

Na początku spotkania autorki koncepcji (firma IN&OUT Architekci 
Krajobrazu) omówiły pokrótce podstawowe zagadnienia w niej 
zawarte. W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość 
zadawania pytań oraz wnoszenia uwag do dokumentu.  Zagadnienia 
podejmowane przez uczestników spotkania dotyczyły: 

• założeń formalno-prawnych, które stanowią część „Diagnozy 
stanu terenów zieleni”, wchodzącej w skład omawianego 
dokumentu, min.: pytania o zasoby terenowe oraz wodne 
przewidziane do zagospodarowania, 

• standardów tworzenia ww. koncepcji, m.in.: czy brano pod 
uwagę przestrzeń fizykalną przy tworzeniu koncepcji; jakie 
są standardy utrzymania dla poszczególnych terenów, 

• szczegółowych oraz jednostkowych zagadnień odnoszących 
się jedynie do konkretnego osiedla. 

Trzecią część spotkania stanowił warsztat, podczas którego 
mieszkańcy mogli przedstawić własne pomysły dotyczące rozwoju 
terenów zieleni w Toruniu. Z uwagi na toczącą się żywą dyskusję, 
uczestnicy zostali poproszeni o nanoszenie swoich propozycji na 
specjalnie przygotowane mapy, co z powodzeniem udało się 
zrealizować – otrzymaliśmy 4 mapy z pomysłami oraz uwagami 
mieszkańców. Zawierały one głównie propozycje zagospodarowania 
wybranych przestrzeni w mieście, ale również postulaty natury 
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ogólnej, tj.: budowa zielonych placów zabaw, zagwarantowanie w 
budżecie miasta środków na utrzymanie zieleni czy stworzenie 
zielonego ringu Torunia. 
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Konsultacje internetowe 
Do 17 marca 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 6 osób.  
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Koszty 
 

Wynajem Sali na spotkanie: 500 zł 
Reklama w radiu: 868 zł 
Razem:  1368,00 zł 
 

 

Uwagi 
Podczas spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji,  pojawiły się 
uwagi dotyczące założeń formalno-prawnych oraz jednostkowe 
zagadnienia odnoszące się do konkretnego osiedla. Osoby, które nie 
mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag 
drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą. 
Szczegółowe zestawienie uwag, opinii i propozycji mieszkańców 
znajduje się w poniżej: 
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I. Uwagi zgłoszone podczas spotkania otwartego z mieszkańcami Odpowiedź 

1. 
Wrzosy (odcinek Szosy Chełmińskiej) – zostały wycięte drzewa i posadzono 
niskie trawy. Z tego powodu gromadzi się tam mnóstwo kurzu oraz brudu. 
Prośba o uzupełnienie zieleni w tych miejscach. 

Uwzględniono częściowo 

Zieleń uzupełniana jest każdorazowo po zakończeniu inwestycji. Tam 
gdzie to o możliwe staramy się sadzić drzewa. 

W miejscu, o którym mowa istnieje infrastruktura podziemna. Dlatego 
nie ma możliwości posadzenia drzew w pasie rozdzielającym jezdnię. 
Stąd też posadzono zieleń niską. 

2. Apel, żeby kontrolować firmy, które wygrywają przetargi, pod kątem 

dbałości o tereny zieleni. Zdarza się bowiem często, że nie dbają one 

dostatecznie o nowe nasadzenia. 

Realizowane 
Każdorazowo sprawdzamy jakość oraz wykonanie usługi. Stanowi to 
warunek konieczny odbioru usługi. 

3. Uwaga – na ul. Antczaka wycięto duże drzewa, które wcześniej dawały 

cień. 

Tam gdzie istniała możliwość nasadzeń, dokonano nasadzeń 
zastępczych. 
 
Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji działania.  
 

4. 
Dlaczego wycięto drzewa na trasie Rubinkowo- Kaszczorek  i posadzono w 
zamian jedynie 10 nowych, dodatkowo znacznie  mniejszych? 

 

Miasto wycina obowiązkowo te drzewa, które zagrażają 
bezpieczeństwu. Dodatkowo dokonuje się wycinki przy okazji 
inwestycji, jeżeli jest to konieczne. Sukcesywnie nasadzenia są 
uzupełniane w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki 
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infrastrukturalno-techniczne. 
Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji działania.  
 

5.  
Uwaga :należy większą uwagę przywiązywać do rewitalizacji miejsc już 
istniejących, aniżeli tworzenia nowych. Obecnie mamy zaniedbane tereny 
przy parkingu na Placu Św. Katarzyny oraz przy zbiorniku Kaszownik. 

Realizowane 
Miasto dba i stara się systematycznie odnawiać tereny już istniejące. 
Rewitalizowane są m.in.: Dolina Marzeń, Park Glazja, tereny przy 
Muzeum Etnograficznym, Park Tysiąclecia. Miasto ubiega się również 
o środki zewnętrzne na rewitalizację Stawu Kaszownik. 

6. 
Dlaczego wycięto stare drzewa przy Dworcu Miasto obok pomnika i w ich 
miejsce posadzono mniejsze? 

Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji działania.  
 

7. 
Uwaga: Przy sklepie Biedronka na osiedlu Kaszczorek jest strasznie 
brudno. Należy zadbać o porządek w tym miejscu. 

 

Uwaga nie dotyczy przedmiotu konsultacji i została przekazana do 
właściciela sieci sklepów Biedronka. 

8. 
Po remoncie ul. Turystycznej mamy „pustynie asfaltową”. Postulat, aby na 
ul. Turystycznej posadzić drzewa. 

Zrealizowano 
Miasto wycina obowiązkowo te drzewa, które zagrażają 
bezpieczeństwu. Dodatkowo dokonuje się wycinki przy okazji 
inwestycji, jeżeli jest to konieczne. Sukcesywnie nasadzenia są 
uzupełniane w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki 
infrastrukturalno-techniczne. 
Na ul. Turystycznej po zakończeniu inwestycji posadzono 102 drzewa. 

9. Czy przy tworzeniu koncepcji była brana pod uwagę przestrzeń fizykalna? 
Tzn. jak ustawione są budynki w przestrzeni, w jakim kierunku? Czy brano 
pod uwagę prędkość oraz kierunek wiatrów, występujące ptactwo, jakość 

Odpowiedź 
Tworzona koncepcja jest zgodna ze studium uwarunkowań 
przestrzennych miasta. Ustalono w niej  warunki wodne oraz 
przewietrzenia miasta. Tereny do zagospodarowania wyznaczono 
zgodnie z tymi wytycznymi. Pełnią one różne funkcje, m.in. 
wypoczynkowe oraz estetyczne. Stanowią również łączniki między 



 
 

11 
 

gleby oraz inne ważne czynniki? terenami czy rezerwaty przyrodnicze. 
Przy tworzeniu koncepcji  uwzględniono szereg różnorodnych  
czynników, tak aby pogodzić problemy społeczności  lokalnych z 
globalnymi problemami. Dlatego tez powstał katalog rozwiązań 
projektowych, w którym dla każdego terenu określono zasady 
projektowania oraz wytyczne do postępowań przetargowych. Toruń 
przy tworzeniu tej koncepcji wzorował się na dobrych rozwiązaniach, z 
których korzystają najlepiej rozwinięte miasta.  Mieszkańcy mają 
możliwość kontroli urzędu oraz służb pod kątem wywiązywania się ze 
zobowiązań.  

10. 
Czy zamiast pospolitych tui można sadzić krzaki dla wróbli? Odpowiedź 

Miasto nie sadzi tui. Sadzone są krzewy oraz drzewa – gatunki 
naturalne dla naszego klimatu. 

11. 
Czy będzie więcej przestrzeni wodnych, z których ptaki będą mogły pić? Odpowiedź 

W planach jest utworzenie zbiorników wodnych w okolicach CKK 
Jordanki. Miasto planuje również zrealizować projekt mokrych 
chodników. Natomiast istniejące zbiorniki wodne są na bieżąco 
poddawane rewitalizacji.  

12. 
Jakie są standardy utrzymania dla poszczególnych terenów? 

 

Odpowiedź 
Standard utrzymywania  dla poszczególnych terenów opisane są 
szczegółowo w podrozdziale Standardy zakładania 
i pielęgnacjiterenów zieleni. 

 

13. 
Jakie są plany zarządzania krajobrazem? Odpowiedź 

Istnieje plan zarządzania krajobrazem – Landscape Management Plan 
(link do strony, na której dostępny jest dokument: 
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 https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/pzk_opisowa_calosc.pdf 

Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu stanowi również 
element zarządzania krajobrazem.  

14. 
Kto w mieście zajmuje się podlewaniem drzew? Nikogo takiego nigdy nie 
widziałem. Urząd nie ma kontroli nad podlewaniem roślin.  

Odpowiedź 
Podlewane są drzewa młode – przez trzy lata od momentu 
posadzenia. Starych drzew się nie podlewa. 

15. Czy jest jakaś wizja wykorzystania terenów zielonych nad Wisłą jako 

zintegrowanego systemu, które będą miały również charakter 

rekreacyjny? 

Odpowiedź 
Przewidziano metody przystosowania tych obszarów dla celów 
rekreacyjnych,  w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu (obszar 
Natura 2000). Każdy teren ma  określoną  kategorię . 

Przewidziano tutaj 4 etapy opracowania. Termin wykonania to 2025 
rok. 

16. Dlaczego wiąz na ul. Wiązowej miał być wycięty? 
Odpowiedź 
Nie było takiej decyzji. W 2018 roku została podjęta ustawa w sprawie 
pielęgnowania tego pomnika przyrody.  
Na skutek silnych wiatrów w marcu 2019 r., wiąz uległ złamaniu oraz 
całkowitemu zniszczeniu. 

17. Uwaga, aby aranżować więcej zacienionych miejsc w mieście z 

ławeczkami, na których można odpocząć. 

Uwzględniono 
Uwaga jest słuszna. Będziemy stosować ten postulat przy realizacji 
przedsięwzięć związanych z zagospodarowywaniem przestrzeni. 

18. Czy korzystacie państwo z pomocy  dr.  Kazimierza Białego? Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji działania.  
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19. Uwaga: mamy za mało zieleni w mieście. Prócz parków nie mamy prawie 

niczego. Brakuje  zieleni przy ulicach (właściwie to ona nie istnieje), tereny 

nad Wisłą są źle. Nie mamy z czego być dumni. Wydział Środowiska i Zieleni 

powinien doglądać i pilnować podlewania terenów zielonych.    

Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji działania.  
 

20. Czy miasto pobiera opłatę za każde wycięte drzewo albo nakazuje 

rekompensatę w postaci nasadzeń  zastępczych? 

Odpowiedź 
Obecnie mamy przepisy, które nakazują deweloperom wycinającym 
drzewa pod budowę, dokonywanie nasadzeń zastępczych. Jeśli 
deweloper nie wykona takich nasadzeń, musi zapłacić odpowiednią 
sumę pieniędzy. Rozdział 919 mówi o tym, że pieniądze za korzystanie 
(użytkowanie) ze środowiska, muszą wrócić do środowiska. Ustawowo 
istnieje obowiązek zbilansowania środków po jednej oraz drugiej 
stronie. 

W 2018 r. pobrano 550 tys. zł opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 

21. Uwaga: drzewa sadzone przez inwestorów są zaniedbane. Miasto 

oszczędza na zieleni. Brakuje mi w tej koncepcji przyrodniczego podejścia 

do drzew. 

Odpowiedź 
Na terenach inwestycji  finansowanych ze środków zewnętrznych, 
nowe nasadzenia objęte są 3-letnią gwarancją. Dodatkowo, jeżeli 
podczas tego okresu drzewa ulegają wymianie, zastępowane są 
nowymi, których gwarancja również obejmuje kolejne trzy lata. 

Koncepcja rozwoju terenów zieleni stanowi podstawę pracy nad 
rozwojem zieleni w naszym mieście. Drzewa pełnią tu bardzo ważną 
rolę, dlatego kwestie związane z ich sadzeniem oraz pielęgnacją, 
zostały szczegółowo opisane  w  Standardach i pielęgnacji terenów 
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zieleni ww. koncepcji. 

22. Uwaga: pas zieleni na ul. Mickiewicza jest za mały ( 30 cm) i trudny do 

utrzymania w dobrym stanie. 

Odpowiedź 
Faktycznie uwaga jest słuszna i pas na ul. Mickiewicza jest zbyt wąski. 
Obecnie projektuje się pasy, które mają minimum 1 metr szerokości. 

23. 
Uwaga: mamy okropny hałas przy ruchliwych ulicach. Należy coś z tym 
zrobić. 

Uwzględniono 
Pas zwartej zieleni powyżej  50-60 m szerokości obniża poziom hałasu 
o około dwa decybele. Przy nasadzeniach, które pełnić mają funkcje 
akustyczne stosowane będą odpowiednie kryteria, tj. roślinność 
sadzona będzie schodkowo, zastosowane będą rośliny o 
odpowiednich walorach akustycznych oraz odpowiedniej gęstości. 

24. Czy koncepcja będzie przyjęta uchwałą Rady Miasta? 
Odpowiedź 
Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu jest dokumentem, który 
zawiera standardy utrzymania oraz wizje rozwoju terenów zieleni w 
naszym mieście. Zapisy w nim zawarte powinny być przestrzegane 
zarówno przez inwestorów, miasto, jak również samych mieszkańców. 

Decyzja dotyczące formy prawnej tego dokumentu nie została jeszcze 
podjęta. 

25. Czy uwagi , które my wnosimy będą miały wpływ na tę koncepcję ? 
Odpowiedź 
Tak. Na podstawie wyników konsultacji społecznych  niektóre zapisy 
zawarte w koncepcji zostaną zmienione lub zmodyfikowane. 
Natomiast dodane zostaną zapisy, których dokumencie brakuje. 

26. Czy którakolwiek z uwag złożonych w ramach  konsultacji dot. ochrony 
Uwaga nie dotyczy przedmiotu konsultacji. 
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środowiska przed  hałasem została rozpatrzona pozytywnie? 

27. Czy przewidziano zasoby terenowe, które można wykorzystać na budowę 

solanek? 
Odpowiedź 
W koncepcji nie przewidziano takich zasobów. 

28. Uwaga: kępa Bazarowa jest zaniedbana. Miasto nic na niej nie robi. 
Odpowiedź 
Mamy plan zadań ochronnych dla rezerwatu  Kępa Bazarowa . Są 
miejsca, które powinno pozostawić się naturalnymi  - tam, gdzie 
przyroda rządzi się własnymi prawami. Możemy działać tylko w tym 
regionie, który możemy  zagospodarować  w sposób użyteczny dla 
mieszkańców. 

Zagospodarowanie terenu obok rezerwatu -  dopiero w momencie 
stworzenia dla niego karty identyfikacyjnej dowiemy się, jakie są 
granice dla tej strefy. Wówczas będzie można określić wytyczne dla 
projektantów - co można robić, a czego nie oraz jak można ograniczać 
dostępność tych terenów przed niepożądanymi działaniami. 
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I. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
Szanowni Państwo, 
 
Brałem ostatnio udział w konsultacjach społecznych dotyczących zielonego planu dla 
Torunia i postanowiłem podzielić się z Państwem moimi wnioskami z tego spotkania. 
Po pierwsze spotkanie miało oprócz czysto informacyjnego celu jeszcze dwa inne - 
dyskusja na temat zawartości dokumentu i zebranie propozycji na temat 
zagospodarowania konkretnych terenów w mieście. Wyszedłem ze spotkania prze 
przeszło dwóch i pół godzinie i w zasadzie udało się osiągnąć tylko jeden - pierwszy cel. 
 
Ilość osób na konsultacjach - w mojej opinii była przerażająco mała i wydaje mi się, że 
najbardziej brakowało na nim zwykłych ludzi - mieszkańców, którzy chcą  posłuchać w 
jakim kierunku idzie nasze miasto. Pojawili się różnego rodzaju społecznicy, osoby 
działające w radach itp., ale było nas stanowczo za mało. Sama ilość mieszkańców to 
moim zdaniem błąd Urzędu - tutaj powinno Urzędowi zależeć na jak największej liczbie 
osób, które się dowiedzą i wezmą udział w dyskusji, zaangażuje się w tworzenie naszej 
wspólnej przestrzeni miejskiej. Wydaje mi się, że Urząd nie wykorzystuje wystarczająco 
ani swoich narzędzi, ani dostępnych technologii, żeby propagować takie wydarzenia.  
 
Pytanie dlaczego przy stosunkowo małej ilości osób nie udało się merytorycznie 
poprowadzić spotkania do końca? Według mnie powodem była ilość i charakter pytań 
zadawanych przez nas - czyli uczestników. Po pierwsze nie było odpowiedniego 
przygotowania do spotkania - wszystkie pytania nie związane z koncepcją i nie 
wynikające z informacji jakie dostaliśmy na spotkaniu powinny zostać automatycznie 
odfiltrowane. Pytanie czemu my - uczestnicy je zadawaliśmy? Bo najwyraźniej brak jest 
innych, działających, spełniających oczekiwania mieszkańców sposobów komunikacji z 

 
 

Odpowiedź 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Urzędu Miasta Torunia podejmuje odpowiednie 
środki w celu poinformowania mieszkańców o 
prowadzonych konsultacjach społecznych. W 
przypadku konsultacji dotyczących koncepcji 
rozwoju terenów zieleni w Toruniu zastosowano 
następujące narzędzia komunikacji: 
- informacje na stronach miejskich serwisów 
informacyjnych (www.konsultacje.um.torun.pl oraz 
www.torun.pl ), 
-        reklama w radio GRA, 
-        informacje w mediach lokalnych, 
-        usługa Toruń SMS. 
Wydaje się zatem wysoce prawdopodobnym, że 
„niska” frekwencja mieszkańców na spotkaniu 
konsultacyjnym, nie wynikała z braku informacji 
przekazywanych przez Urząd. Przyczyny tego stanu 
rzeczy należałoby raczej upatrywać w czynnikach 
niezależnych od działań Urzędu.  
Dla konsultacji dotyczących koncepcji rozwoju 
terenów zieleni w Toruniu, tematyka była 
sformułowana jasno i konkretnie. 
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Urzędem. Czyli brak jest prostej metody na zapytanie Urzędu o nurtującą mnie, bardzo 
lokalną sprawę, w taki sposób, żeby także inni zainteresowani mogli zobaczyć, że dane 
pytanie zostało już zadane, żeby wszyscy zainteresowani widzieli odpowiedź (bo szkoda 
marnować Państwa czas na odpowiedź na wielokrotnie zadawane to samo pytanie do 
każdego z osobna) i żebyśmy mogli rozliczyć Urząd z działania związanego z pytaniem. 
(przychodzi mi do głowy rodzaj moderowanego forum, albo lista otwartych i 
zamkniętych spraw, ale nie chciałbym wdawać się w formę techniczną, możliwości jest 
milion) Wiele pytań pojawiło się (jak usłyszałem na sali) po wielokrotnych wcześniejszych 
zgłoszeniach do Urzędu problemów, które bądź nie zostały rozwiązane, bądź nawet 
zgłaszający nie dostał odpowiedzi. Rozumiem, że często po takim zgłoszeniu Państwo 
zaczynacie działanie, którego skutki będą widoczne dopiero za jakiś czas, albo które 
napotyka na różnego rodzaju problemy... ale My - pytający tego nie wiemy - a 
rozwiązania ciągle nie widzimy. W związku z czym wykorzystujemy każdą okazję 
spotkania twarzą w twarz z Państwem na wyciągnięcie informacji czy interesujące mnie 
drzewo zostanie podlane/wycięte/zastąpione nowym itp.  
 
Uważam też, że przed prowadzonymi konsultacjami powinniście dać Państwo 
ponownie szansę zainteresowanym na zadanie (poza spotkaniem, poprzez jakiegoś 
rodzaju zgłoszenie) nurtujących nas pytań i przygotowanie Waszych odpowiedzi, które 
mogłyby zostać przeczytane, a nawet przedyskutowane, ale... na Boga... po 
zakończeniu tego co zostało zaplanowane na spotkanie. 
Dlatego z niecierpliwością czekam na narzędzie (można wykorzystać już istniejące i 
wdrożyć je w ciągu miesiąca, bez zbędnych wydatków) umożliwiające zgłoszenie 
Państwu problemów (w tym przypadku związanych z zielenią, ale także dotykających 
wszelkich innych działań Urzędu), publiczne udzielenie odpowiedzi, oraz śledzenie 
ewentualnych postępów prac związanych z pytaniem (zasadzenie nowych drzew w 
miejsce uschniętych itp. itd.) Informację o telefonie, mailu, formularzu  gdzie możemy 
zgłaszać do Państwa problemy (choćby na tablicach informacyjnych w parkach, na 

Natomiastpodczas spotkania konsultacyjnego 
mieszkańcy mieli możliwość: 
1) zapoznania się z założeniami koncepcji rozwoju 
terenów zieleni w Toruniu, 
2) zadawania pytań do ww. koncepcji, 
3) przedstawienia własnych pomysłów dotyczących 
rozwoju terenów zieleni Toruniu. 
Po ok. 40 minutowej prezentacji założeń koncepcji 
rozwoju terenów zieleni w Toruniu, mieszkańcy 
mieli możliwość zadawania pytań oraz wnoszenia 
uwag do tego dokumentu. Zagadnienia 
podejmowane przez uczestników spotkania 
dotyczyły w głównej mierze założeń formalno-
prawnych, które stanowią część „Diagnozy stanu 
terenów zieleni”, wchodzącej w skład omawianego 
dokumentu. Pojawiały się również pytania 
dotykające standardów tworzenia ww. koncepcji.  
Część uwag mieszkańców dotyczyła faktycznie 
szczegółowych oraz jednostkowych zagadnień 
odnoszących się jedynie do konkretnego osiedla.. 
Trzecią część spotkania miał stanowić warsztat, 
podczas którego mieszkańcy mogli przedstawić 
własne pomysły dotyczące rozwoju terenów zieleni 
w Toruniu. Z uwagi na toczącą się żywą dyskusję, 
uczestnicy zostali poproszeni o nanoszenie swoich 
propozycji na specjalnie przygotowane mapy, co z 
powodzeniem udało się zrealizować – 
otrzymaliśmy 4 mapy z pomysłami oraz uwagami 
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placach zabaw itp)  oraz lepszą organizację i moderację konsultacji w których będziemy 
coraz tłumniej uczestniczyć. 
że nie wspomnę o dopracowaniu, zatwierdzeniu i realizacji koncepcji o której dziś 
rozmawialiśmy, a która jest siedmiomilowym krokiem w naszym mieście 

mieszkańców. 
W ramach konsultacji społecznych dotyczących 
koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu 
zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w spotkaniu 
otwartym, ale również poprosiliśmy o przesyłanie 
uwag i propozycji drogą elektroniczną na adres 
konsultacje@um.torun.pl. Konsultacje trwały do 17 
marca 2019 r. i  w tym czasie każdy mieszkaniec 
miał możliwość zabrania głosu na temat ww. 
koncepcji.  
Konsultowany dokument ma charakter otwarty, a 
konsultacje społeczne stanowią pierwszy etap jego 
analizy. 
 
Spotkania otwarte w ramach konsultacji 
społecznych wymagane są regulaminem 
konsultacji. Umożliwiają one mieszkańcom 
bezpośrednią interakcję z przedstawicielami UMT 
oraz twórcami konsultowanych projektów czy 
dokumentów. Taka sytuacja sprawia, że często 
osoby, które zabierają głos podczas wspólnej 
dyskusji, omawiają problem o wiele bardziej 
szczegółowo, aniżeli miałoby to miejsce za 
pośrednictwem innych środków przekazu. 
Jednocześnie WKSiI UMT stara się rozbudowywać 
oraz wdrażać systemy nowych narzędzi, za pomocą 
których mieszkańcy będą mogli brać udział w 
procesach partycypacji społecznej. W najbliższej 



 
 

19 
 

przyszłości będziemy testować system oparty na 
geodyskusjach oraz geoankietach. 

 
 

2. 
Nie brałam udziału w spotkaniu, podczas którego odbywały się konsultacje 
dotyczące rozwoju terenów zieleni w Toruniu, dlatego pozwolę sobie drogą mailową 
przesłać bardzo ogólne pomysły. Zachęcam do zainteresowania się pomysłem rolnictwa 
miejskiego. Podeprę się kilkoma linkami, które dobrze mój pomysł obrazują. 
 
http://www.dziendobry.info.pl/zielone-miasta-czyli-proekologiczne-rozwiazania-
przestrzenne-miastach/ 
 
http://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/dokad-zmierza-miejskie-ogrodnictwo/ 
 
https://www.dziennikrolniczy.pl/inicjatywy/13-swiatowych-inicjatyw-rolnictwa-
miejskiego-ktore-warto-
poznac?fb_comment_id=1858006504266862_1869669809767198 
 
 

Uwzględniono 
Urząd Miasta z uwagą przygląda się trendom 
tworzenia ogrodów miejskich oraz związanym z 
rolnictwem miejskim. Stanowią one bowiem takie 
kierunki rozwoju terenów zieleni, które będzie 
można w przyszłości zastosować. 
W pierwszej kolejności chcemy przetestować to 
rozwiązanie na terenach ogrodzonych ( z uwagi na 
możliwość sprawowania kontroli oraz ochronę 
przed dewastacją). Jeżeli pomysł się sprawdzi, 
będziemy starali się rozwijać go w różnych 
rejonach miasta. 

3. 
Szanowni Państwo! 
 
Moją propozycją jest zazielenienie terenu od ul Legionów do ulicy Kozackiej wzdłuż 
ulicy Wielki Rów. Na Koniuchach brakuje zieleni, A ta inwestycja ogrodziłaby 
przynajmniej w jakimś stopniu osiedle od ulicy i zajezdni autobusowej. Zwłaszcza, że do 
tej ostatniej budowany jest nowy wjazd właśnie od strony osiedla. 
 

Do analizy 
W koncepcji przedstawione zostały jedynie 
propozycje terenów zieleni w mieście. Miasto 
planuje bowiem wzbogacić w zieleń wszystkie 
tereny, na których będzie to możliwe – standardy 
będą realizowane na bieżąco i w związku z 
aktualnym zapotrzebowaniem. 
Zaproponowany teren będzie analizowany pod 
kątem możliwości wzbogacenia w zieleń. 
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4. 
Niestety, nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym. 
Przebrnięcie przez Koncepcję nie było łatwe, zawiera zdecydowanie za dużo treści a za 
mało map, z których szybko i łatwo można by się zorientować kiedy, gdzie i co będzie 
zrobione. Takie mapy powinny być dla każdej dzielnicy! 
 
 
 
 
Generalna uwaga do planów związanych z zielenią w Toruniu jest następująca - brak 
bilansu zieleni w mieście. Od lat zieleni nam w Toruniu dramatycznie ubywa, a w 
koncepcji na ten temat nic. Pisząc o ubywaniu mam na myśli masę zieloną, jak była a jest 
na drzewach i trawnikach. W żadnym wypadku nie można porównywać liczby drzew. 
Proszę pamiętać, że takie wycięte drzewa jak lipy w Alei Solidarności, topole przy Bema, 
Bażyńskich, Batorego, kasztanowce przy sz. Chełmińskiej czy obalony ostatnio wiąz przy 
Wiązowej to równowartość około 100 młodych nasadzanych drzewek za 1 wyrugowane 
stare. Biorąc to pod uwagę powinniśmy sadzić w naszym mieście co roku kilkanaście 
tysięcy nowych. Sadzimy ich niestety co roku wielokrotnie mniej, bo nawet nie ma 
gdzie.  Wnioskuję zatem o ograniczenie wycinania starych drzew, tam gdzie jeszcze są, 
jak na przykład przy al. Jana Pawła II przy remoncie Pl. Rapackiego i innych ulic. 
 
Po drugie, domagam się jak najszybszego i równoważnego co do utraconej masy 
zieleni, nasadzenia drzew wzdłuż ul. Bema i Szosy Chełmińskiej od ul Bema do Polnej. 
Ubytek zieleni w tej okolicy spowodowany wycinką kasztanowców i innych bardzo 
dużych drzew wzdłuż Sz. Chełmińskiej jest katastrofalny. Potęguje go jeszcze wycinak 
sosen na terenie szpitala bielańskiego. Kompletnie nie rozumiem jak władze miasta i 

Nie uwzględniono 
Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu 
stanowi dokument o charakterze ogólnym, który 
zawiera standardy oraz wytyczne rozwoju i 
utrzymania poszczególnych terenów zieleni  w 
mieście. W założeniu koncepcja nie jest 
dokumentem o charakterze szczegółowym. 
 
 
W planach 
Do 2021 roku obowiązuje umowa z wykonawcami. 
Docelowo planujemy wykonanie pełnej 
inwentaryzacji terenów zieleni w mieście. Jest to 
przedsięwzięcie bardzo kosztowne, dlatego nie 
mamy jeszcze szczegółowych ustaleń w tej 
sprawie. 
 
 
 
 
 
Nie uwzględniono 
 
W wyniku inwestycji drogowej pas drogowy został 
poszerzony. W pasie rozdzielającym jezdnię 
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właściwe służby mogą godzić się na projekt przebudowy Szosy Chełmińskiej od 
Wybickiego do Żwirki i Wigury pozbawiony kompletnie zieleni. Piękną , zadrzewioną 
ulicę zamieniono w asfaltowo-betonową pustynię, a ostatnio dodano tam jeszcze 
dziesiątki ton stali w postaci barierek.  
Przyznam, że chodząc codziennie tą ulicą czuję się jak na spacerniaku więzienia...Aż 
strach pomyśleć jak tam będzie gorąco i duszno w upały. 
Wiem, że konieczność zapewnienia chodnika, ścieżki rowerowej, uwzględnienie 
podziemnych sieci jest ważne, ale zieleń jest ważniejsza. Chodnik mógłby być spokojnie o 
1m węższy, a byłoby miejsce na pas drzew. 
A dlaczego nie posadzono przez kilka lat od przebudowy kilkuset nowych drzew wzdłuż 
Bema, może ktoś mi odpowie. 
Reasumując, wnioskuję o ujęcie w planach zadrzewień na 2020 rok ul. Bema i Szosy 
Chełmińskiej od Bema do Polnej. Oczywiście w tym celu trzeba natychmiast podjąć 
prace projektowe związane z przebudową chodników czy instalacji, ale trzeba to zrobić.  
 

znajduje się infrastruktura drogowa, dlatego też 
nie ma tam możliwości posadzenia drzew. 
 
Zgodnie z życzeniem oraz w odpowiedzi na 
potrzeby mieszkańców miasto inwestuje w 
nowoczesne i ekologiczne środki transportu. 
Niestety, przy okazji tego rodzaju inwestycji trzeba 
niekiedy poświęcić  niektóre fragmenty zieleni 
miejskiej.  
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Szanowni Państwo,  

zwracam się do Zarządu jako mieszkanka ładnej ulicy Kozackiej, gdzie przed budynkami 
utworzono estetyczne kompozycje iglaków i krzewów ozdobnych. Oto problemy do 
rozwiązania: 

      Środkiem ulicy Kozackiej biegnie pas tzw. zieleni zaniedbywany od zarania czyli 
dwudziestu lat, który prezentuje się jak ziemia niczyja. Pracownicy Zieleni Miejskiej 
ograniczają się do dwukrotnego w sezonie koszenia chwastów, a na co dzień połacie te 
służą psom za ubikację a kierowcom za parking (szczególnie, gdy śnieg zaciera granice 
wyznaczone opaskami). Bardzo brakuje w okolicy psiej ubikacji, może Miasto 

 
Zagadnienia nie odnoszą się do koncepcji, a wiążą 
się z bieżącym utrzymaniem terenu. Uwagi 
przekażemy do zarządcy ww. terenu. 
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zechciałoby takową utworzyć, ponieważ wspólnoty się odżegnują. 

     Na tym środkowym pasie ulicy brakuje koszy na śmieci – jest to ważne ze względu na 
sąsiedztwo McDonalda, którego klienci zatrzymują samochody na wysokości budynku nr 
7 i po konsumpcji wyrzucają opakowania przez okna, zaśmiecając teren.  

     Ostatnio zajęto się drzewami i dokonano cięć sanitarnych. Cóż, klon jesionolistny u 
wylotu ulicy w kierunku ul. Grudziądzkiej zdaje się dogorywać, a teren „zielony” wokół 
niego już znacznie wcześniej zamienił się w klepisko. 

Nie potrafię zaproponować konkretnych rozwiązań, nie znam się na tym, ale codziennie 
obserwuję postępującą degradację ulicy. Załączam fotografie ilustrujące obecny stan 
terenu. 

Jestem przekonana, że Zarząd Referatu Kształtowania zieleni Wydziału Środowiska i 
Zieleni UMT dysponuje możliwością zagospodarowania terenów przez siebie 
zarządzanych na osiedlu czekającym na sensowne działanie od dwudziestu lat. 
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6. 
Uwagi nt rozwoju zieleni miejskiej w Toruniu 
Niestety nie mogłem być na spotkaniu konsultacyjnym w tej sprawie w dniu 21 lutego 
2019 w Muzeum Etnograficznym i dlatego postanowiłem przesłać mailem kilka swoich 
spostrzeżeń wynikających z własnych obserwacji (mieszkam w Toruniu ponad 50 lat). 
1. Próbowałem zapoznać się z tekstem Koncepcji rozwoju terenów zieleniale niestety 
nie jest ona dostępna (są jedynie fragmenty). Ponieważ jest to poważny dokument i 
obszerny, dlatego istnieje potrzebaudostępnienia mieszkańcom jego streszczenia. 
2. Z żalem obserwuję w Toruniu, ale i nie tylko, łatwość wycinania starodrzewu bez 
bezspornego uzasadnienia (przykład: wycięcie kilkunastu ok. stuletnich drzew przed 
uniwersytetem na ulicy Fosa Staromiejska). 
3. W zamian za wycięte drzewa trzeba sadzić nowe drzewa (jest taki wymóg prawny) 
lecz nie jest to zawsze przestrzegane (przykład: budynek biurowo-handlowy u zbiegu ul, 
Grudziądzkiej i Chełmińskiej). 

 

4. Nowe nasadzenia nie zawsze są wykonywane skutecznie (tak aby młode drzewo 

Odpowiedzi 
1. Koncepcja dostępna jest w całości na stronach: 
www.konsultacje.torun.pl oraz www.torun.pl. 
 
 
2. W mieście wycinane są obowiązkowo drzewa, 
których stan zagraża bezpieczeństwu. W miejsce 
klonów srebrzystych na ul. Fosa Staromiejska 
posadzono nowe klony srebrzyste. 
 
Realizowane 
3. Wymóg ten jest spełniany. 
 
 
Realizowane 
4/5. Na terenach inwestycji  finansowanych ze 
środków zewnętrznych, nowe nasadzenia oraz 
zieleń objęte są 3-letnią gwarancją. Dodatkowo, 
jeżeli podczas tego okresu drzewa ulegają 
wymianie, zastępowane są nowymi, których 
gwarancja również obejmuje kolejne trzy lata. 

Miasto kontroluje również, czy firmy, które zajmują 
się pielęgnacją zieleni w mieście wykonują zadania 
prawidłowo. 
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przeżyło). 
Przykład: poniżej pokazuje zdjęcie nowonasadzonych brzóz wzdłuż estakady mostu im. E. 
Zawackiej. W jednej grupie brzóz, w której posadzono ok. 50-60 drzew żywych (z liśćmi) 
w lipcu 2018 było 2-3. Podobnie było w innych grupach. Te nowoposadzone drzewa 
przez całe ubiegłoroczne lato były całkowicie pozostawione bez pomocy człowieka. Nie 
miały żadnych szans. 
To martwi, bo nawet biorąc jakieś wyjaśnienie, które ktoś złoży w tej sprawie 
niezmieniony pozostaje fakt, że jak tak będziemy zadrzewiać, to niewiele osiągniemy. 

 



 
 

26 
 

5. Sadząc nową zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych zupełnie nie bierze 
się pod uwagę możliwości technicznych m. Torunia pielęgnowania i porządkowania tej 
zieleni po zakończeniu inwestycji drogowej. Z tym jest bardzo źle. Chwasty latem maja 
metr i więcej (przykład: ul. Olsztyńska wzdłuż Centrum Handlowego Bielawy). 
Ekipy budujące ciągi komunikacyjne i na koniec je zazieleniające w ogóle 
nie korzystają z dostępnych dzisiaj środków technicznych wzmacniania 
nowych nasadzeń (sadzenie z agrożelem) i chronienia ich przed 
zachwaszczeniem. Ta zieleń ponieważ sąsiaduje z Centrum Handlowym Bielawy jest w 
takim tempie zaśmiecana przez mieszkańców Torunia, że miasto nie 
nadąża z jej porządkowaniem. Brak jest jakiejkolwiek (widocznej) współpracy UM, 
Centrum Handlowego Bielawy i zakładów produkcyjnych na tym terenie w 
zakresie utrzymania porządku zieleni miejskiej, w efekcie czego 
mieszkańcy Rubinkowa spacerują pośród gęstniejących ilości śmieci zalegających 
trawniki miejskie w tym rejonie.  
Na koniec chciałbym dodać, że z zadowoleniem przeczytałem w preambule tekstu 
Koncepcji (dostępnego w sieci) o dostrzeganiu potrzeby łagodzenia zmian klimatu przez 
rozwój zieleni w mieście. Jednak widoczne tempo poprawy stanu zieleni w Toruniu nie 
napawa optymizmem, a niektóre przytoczone powyżej przykłady wręcz napawają obawą 
co do naszej (Torunian) skuteczności w tym zakresie. 
Z radością odnotowuję pozytywne zmiany w stanie zieleni w mieście (remonty parków), 
jednak jest ich za mało i są zbyt powolne. W tym tempie szybkość postępujących zmian 
klimatu nas pokona. 

Dziękuję za pracę na rzec mieszkańców Torunia i pozdrawiam 
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III. 
Uwagi zawarte w pismach przesłanych do UMT Odpowiedź 

1. 
 
 
Dokumentację opracował zespół architektów krajobrazu, co spowodowało branżowe 
ukierunkowanie spojrzenia na temat rozwoju terenów zieleni. Sugerujemy rozszerzenie  
analiz z zakresu socjologii, ochrony środowiska i przyrody, klimatologii, gospodarki 
wodnej. Tereny zieleni pełnią szereg funkcji w naszym otoczeniu i interdyscyplinarne 
podejście do zagadnienia pozwala na pełną diagnozę problemów.  

 

Uwzględniono 

W przyszłości, w ramach rozszerzenia dokumentu 
będziemy brać pod uwagę wymienione analizy. 

2. 
 
 
W dokumentacji nie znaleziono odniesień do ważnej kwestii zaburzeń równowagi 
wywołanych ocieplaniem się klimatu opisanych przez Ministerstwo środowiska w 
http://klimada.mos.gov.pl/dokumenty/. Towarzyszące im zmiany w sposób 
bezpośredni lub pośredni powinny być uwzględniane w gospodarowaniu przestrzenią, a 
zwłaszcza terenami zieleni. W 2018r. opracowano Plan adaptacji miasta Torunia do 
zmian klimatu do roku 2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W Planie i 
Prognozie Oddziaływania znajdują się aktualne wskazania dotyczące rozwoju zieleni i 
roślinności w Toruniu. Konieczne, naszym zdaniem, jest zachowanie spójności tych 
dokumentów.  
 

Uwzględniono 
Planu adaptacji miasta Torunia do zmian klimatu 
do roku 2030został opracowany później aniżeli 
rozpoczęły się prace nad Koncepcją rozwoju 
terenów zieleni w Toruniu. Niemniej, dokumenty 
te są ze sobą spójne. 

3. 
 
W dokumentacji nie znaleziono odniesień do innych niż krajobrazowe polityk i strategii 
krajowych i europejskich, co wymaga uzupełnienia. Dokumenty przedstawione w 

Nie uwzględniono 

Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu jest 
dokumentem o charakterze lokalnym, który 
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konsultacjach społecznych powinny w większym stopniu być spójne z innymi planami 
miasta (np. adaptacji do zmian klimatu), politykami i strategiami krajowymi i 
europejskimi (np. Biała Księga UE w sprawie adaptacji do zmian klimatu).  

 

zawiera diagnozę i kierunki rozwoju terenów 
zieleni w mieście -  nie musi odnosić się do polityk 
pozaeuropejskich. Wymogi prawne dla tego 
rodzaju dokumentów nie nakładają obowiązku 
wprowadzania odniesień, o których mowa. 

4. 
 
W dokumentacji nie znaleziono odniesień dotyczących bioróżnorodności (np. 
zapylaczy) i występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których 
występowania tereny zieleni są kluczowe. Diagnoza obszarów chronionych ograniczona 
została do ich wymienienia. Nie zidentyfikowano w pełni przedmiotów ochrony, 
sformułowanych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Z doświadczenia wiemy, że 
brak uwzględnienia tych uwarunkowań może generować problemy w przyszłości.  
 

Nie uwzględniono 
Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu jest 
dokumentem o charakterze lokalnym, który 
zawiera diagnozę i kierunki rozwoju terenów 
zieleni w mieście. Wymogi prawne dla tego rodzaju 
dokumentów nie nakładają obowiązku 
wprowadzania odniesień, o których mowa. 

5. 
 
Naszym zdaniem dokumentacja pn. „Standardy zakładania i pielęgnacji terenów 
zieleni” wymaga uzupełnienia w zakresie zasad prowadzenia prac budowlanych i 
remontowych w pobliżu zieleni, a zwłaszcza drzew. Mieszkańcy Torunia stają się 
wrażliwsi na niszczenie zieleni, a zwłaszcza drzew, natomiast firmy budowlane często nie 
posiadają zaplecza merytorycznego w tym zakresie. Ze względu na wzrastającą presję 
budowlaną uzupełnienie jest konieczne.  
 

Uwzględniono 
Koncepcja zostanie uzupełniona o wymienione 
zasady. 
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6. 

 

Odpowiedź 

W kolejnych latach realizowane będą projekty 
związane z zagospodarowaniem zieleni, zawarte w 
koncepcji. Analizie pod kątem możliwej realizacji 
poddane zostaną również tereny wskazane przez 
mieszkańców w ramach konsultacji. 

7. 

 

Pytanie nie dotyczy przedmiotu konsultacji. 
Poruszana kwestia wiąże się ze zmianami 
organizacyjnymi w Urzędzie. 

8. 
 

Odpowiedź 

Miasto już realizuje założenia zawarte w koncepcji, 
zarówno pod względem wykonania inwestycji na 
poszczególnych terenach, jak również pod kątem 
egzekwowania od inwestorów  zapisów zawartych 
w tym dokumencie. 

Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu jest 
dokumentem, który zawiera standardy utrzymania 
oraz wizje rozwoju terenów zieleni w naszym 
mieście. Zapisy w nim zawarte powinny być 
przestrzegane zarówno przez inwestorów, miasto, 
jak również samych mieszkańców. 
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Decyzja dotyczące formy prawnej tego dokumentu 
nie została jeszcze podjęta. 

9. 

 

W planach 
Do 2021 roku obowiązuje umowa z wykonawcami. 
Docelowo planujemy wykonanie pełnej 
inwentaryzacji terenów zieleni w mieście. Jest to 
przedsięwzięcie bardzo kosztowne, dlatego nie 
mamy jeszcze szczegółowych ustaleń w tej 
sprawie. 
 

10. 

 

Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji 
działania. 
 
Kwestia zwiększenia ilości zieleni w okręgu 
Chełmińskie poddana zostanie analizie pod kątem 
możliwych realizacji.  W planach na ten roku jest 
powiększenie Skweru Borowików. 
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17. 

 

Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji 
działania. 
Uwaga będzie analizowana przed odpowiednie 
wydziały oraz jednostki UMT pod kątem możliwej 
realizacji. 

18. 

 

Uwaga nie stanowi merytorycznej propozycji 
działania. 
Uwaga będzie analizowana przed odpowiednie 
wydziały oraz jednostki UMT pod kątem możliwej 
realizacji. 
Jeżeli w miejscu tym powstanie szlak rowerowy to 
będziemy kontynuować prace również w zakresie 
zieleni. 
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19. 

 

 

Do analizy 
Wskazane tereny poddane zostaną wnikliwej 
analizie pod kątem możliwych realizacji. 
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Pełna treść pism 
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36 
 

 

 



 
 

37 
 

 

 

 



 
 

38 
 

 

 

 



 
 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Pomysły zgłoszone podczas pracy warsztatowej 

1 grupa 
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Uwaga 

1. Cmentarz ewangelicki Rudak - Oddzielna zieleń dla lapidariów 

2. Edukacja oraz wspieranie elewacyjnej zieleni- ochrona murów  
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3. Skwer na zapleczu SP 24- przy ul. Ogrodowej 

4. Rondo Armii Pomorza – nasadzenie niskich krzewów nie wymagających 
cięcia 

5. Skrzyżowanie ul. Hallera i ul.Kniaziewicza  przy SP 14 – nasadzenie niskich 
krzewów nie wymagających cięcia 

6. Dodać ciąg pieszo rowerowy od Rudelki przez ul. Balonową do ul. Św. 
Józefa 

7. Skwer przy skrzyżowaniu ul. Bema oraz Szosa Chełmińska  (obok boiska) 

8. Stworzenie zielonego ringu Torunia 

9. Teren za SP 24 Ogrodowa/ PCK – teren miejski-MPZP zieleń 

10. Konsultacje prośba o zapraszanie rad okręgu 

11. Niska zieleń przy torowiskach i drogach 

12. Drzewo przy każdej ławce 

13. Usuwanie kostki  polbrukowej na pasach dzielących dwie jezdnie i 
zamiana na krzewy 

14. Zieleń na dachach szkół 

15. Zwolnienie podatkowe od prywatnych zbiorników wodnych – ptactwo 

16. Ogródki wodne przy drogach 

17. Pnącza przy wszystkich ekranach akustycznych 

18. Zieleń intensywna – tam, gdzie wytwarzany największy smog 

19. Budować tzw. zielone place zabaw 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

2 grupa 

 

 

 

Uwaga 

1. Rewitalizacja kompleksowo-parkowo- leśnego z ujęciem źródeł 
solankowych w Czerniewicach. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców Torunia. Teren jest zajęty w MPZP Torunia z taką właśnie 
funkcją. Prosimy o zmianę kategorii kolejności przygotowanej koncepcji. 

2. Stworzenie naturalnego pasu zieleni jako naturalny ekran chroniący przed 
oddziaływaniem hałasu na osiedle. 

3. Grębocin- Bielawy – Tereny nad Strugą Toruńską zagospodarować  jako 
tereny wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe z zachowaniem drzew, 
krzewów i oczek wodnych. 

4. Zalesienie fortu – ochrona drzew. 

5. Ochrona dębu (zwalczanie szkodników), ochrona pasu zieleni  

6. Ochrona Dębu  
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7. Maksymalna ochrona (dzika przyroda nie ruszać) 

 

 

3 grupa 

 

 

 

Uwaga 

1.Zachowanie funkcji Schroniska Miejskiego dla Zwierząt 

2. Wykorzystanie wielokrotnie prezentowanej przez mieszkańców i 
stowarzyszenie Czas Mieszkańców , przesyłanej wielokrotnie Urzędowi 
Miasta, koncepcji Zielonego Ringu Torunia – ciągu pieszo-rowerowego, który 
łączyłby Bydgoskie Przedmieście m.in. z północnymi dzielnicami Torunia, 
zapewniałby bezpieczną, odseparowaną od ruchu kołowego drogę do szkół, 
szpitala, itd. Zielony Ring Torunia łączyłby ul. Balonową tzw. Rudelkę trasą 
biegnącą m.in. po śladzie dawnego torowiska prowadzącego do Dworca 
Północ. 

3. Przede wszystkim zagwarantowanie w budżecie Miasta corocznie 
środków na utrzymanie terenów zielonych już istniejących: sprzątanie, 
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naprawianie istniejącej tam infrastruktury. 

4. Pomiędzy ul. Andersa a osiedlem domków jednorodzinnych jest szeroki 
pas bez urządzonej zieleni. Wskazany jest wielogatunkowej zieleni  (drzewa 
+ krzewy)w celu izolacji od kurzu i hałasu. Szerokość pasa to ok. 30-40m 

5. na naszym rondzie posadzić drzewa (Kaszczorek). Wzdłuż ul. Turystycznej 
należałoby nasadzić drzewa i krzewy. 

6. Interesuje mnie ten teren. Na tym terenie znajdują się m.in. placówki dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Część uczestników to osoby z 
głębokim upośledzeniem całkowicie zależne od osób trzecich. Bardzo 
potrzebujemy miejsc zacienionych i uporządkowanych !! Nie jesteśmy w 
stanie iść dalej !!! Dokoła są ogrody działkowe zamknięte. A dalej betonowa 
dżungla – Rubinkowo. Wokół placówek są tereny zielone, ale bardzo, bardzo 
zaniedbane i zaśmiecone!!! 

7. Wykorzystanie torowiska na zieloną trasę rowerowo-spacerową: do ul. 
Balonowej i za boiskami szkolnymi, a dalej wzdłuż ul. Św. Józefa. 
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4 grupa 

 

Uwaga 

1.  Tereny zielone - Winnica 

2.  Nasadzenie drzew i krzewów między chodnikami 

3.  Zagospodarowanie terenów zielonych po Tormięsie 

 

Wszystkie uwagi poddane zostaną dokładnej analizie pod kątem możliwości 
ujęcia ich w planie zagospodarowania terenów zieleni w mieście. 
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Podsumowanie 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji przeprowadził w 
terminie 14 lutego – 17 marca 2019 r. konsultacje społeczne 
wsprawie Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu. W 
pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy mieli możliwość 
zapoznania się z dokumentem oraz wniesienia do niego swoich 
uwag i wyrażenia opinii. 

21 lutego 2019 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dla 
mieszkańców. Wzięło w nim udział ok. 40 osób. 

Na początku spotkania autorki koncepcji (firma IN&OUT Architekci 
Krajobrazu) omówiły pokrótce podstawowe zagadnienia w niej 
zawarte. W drugiej części spotkania mieszkańcy mieli możliwość 
zadawania pytań oraz wnoszenia uwag do dokumentu.  Zagadnienia 
podejmowane przez uczestników spotkania dotyczyły: 

• założeń formalno-prawnych, które stanowią część 
„Diagnozy stanu terenów zieleni”, wchodzącej w skład 
omawianego dokumentu, min.: pytania o zasoby 
terenowe oraz wodne przewidziane do 
zagospodarowania, 

• standardów tworzenia ww. koncepcji, m.in.: czy brano 
pod uwagę przestrzeń fizykalną przy tworzeniu koncepcji; 
jakie są standardy utrzymania dla poszczególnych 
terenów, 

• szczegółowych oraz jednostkowych zagadnień 
odnoszących się jedynie do konkretnego osiedla. 

Trzecią część spotkania stanowił warsztat, podczas którego 
mieszkańcy mogli przedstawić własne pomysły dotyczące rozwoju 
terenów zieleni w Toruniu. Z uwagi na toczącą się żywą dyskusję, 
uczestnicy zostali poproszeni o nanoszenie swoich propozycji na 
specjalnie przygotowane mapy, co z powodzeniem udało się 
zrealizować – otrzymaliśmy 4 mapy z pomysłami oraz uwagami 
mieszkańców. Zawierały one głównie propozycje zagospodarowania 
wybranych przestrzeni w mieście, ale również postulaty natury 
ogólnej, tj.: budowa zielonych placów zabaw, zagwarantowanie w 
budżecie miasta środków na utrzymanie zieleni czy stworzenie 
zielonego ringu Torunia. 
 
W ramach konsultacji mieszkańcy mieli również możliwość 
przesłania swoich uwag drogą elektroniczną oraz pocztą zwykłą. Do 
Urzędu Miasta wpłynęły dwa oficjalne pisma – od Przyrodnicy24 
Rydzkowski i Kośmicki spółka jawna oraz Rady Okręgu nr 11 – 
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Chełmińskie. Pierwsze z nich dotyczyło treści zawartych w 
dokumencie, natomiast drugie zawierało głównie postulaty  
urządzenia zieleni na osiedlu Chełmińskie, m.in.: skweru przy ul. św. 
Józefa 60/64 oraz szlaku pieszo-rowerowego przy hali na ul. Bema.  
Pocztą elektroniczną wpłynęło 6 uwag. Dotyczyły one gównie 
pielęgnacji zieleni w mieście. 
 
Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane przez 
wydziały merytoryczne UMT. Kwestie odnoszące się do treści 
merytorycznych zawartych w koncepcji zostały przedyskutowane 
pod kątem możliwości ich wprowadzenia do dokumentu. 
Zdecydowano, że uwzględnione zostaną uwagi dotyczące: 
1) kryteriów, które powinny spełniać nasadzenia o funkcji 
akustycznej, 
2) rozwoju rolnictwa miejskiego, 
3) inwentaryzacji terenów zieleni w mieście, 
4) uwzględnienia terenów zaproponowanych przez mieszkańców do 
zagospodarowania w kolejnych etapach rozwoju terenów zielni w 
Toruniu. 
 
Uwagi, które odnosiły się do konkretnych terenów poddane zostaną 
dokładnej analizie pod kątem możliwości ujęcia ich w planie 
zagospodarowania terenów zieleni w mieście. 
 
Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu z założenia stanowi 
dokument o charakterze otwartym, zarówno pod względem treści 
w niej zawartych, jak również zakresu rzeczowego terenów zieleni 
objętych opracowaniem. Zdaniem mieszkańców, zapisy w niej 
zamieszczone, związane z ochroną zieleni w mieście, powinny być 
stosowane przez inwestorów i egzekwowane przez Gminę Miasta 
Toruń. Miasto oraz sami mieszkańcy powinni również dbać o stały 
rozwój terenów zieleni w mieście, ich pielęgnację oraz ochronę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
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Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,14 lutego 2019 r.  

 

Cały tekst: 

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących "Koncepcji rozwoju terenów zieleni w 
Toruniu". Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 21 lutego. 

Tworzenie terenów zieleni w miastach jest procesem ciągłym i długotrwałym. Rośliny wymagają 
bowiem nie tylko umiejscowienia zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami terenowymi, 
ale również  stałej pielęgnacji. Od momentu planowania i zakładania terenów zieleni do osiągnięcia 
przez nie stanu docelowego może upłynąć nawet kilkanaście lat, a czasem kilkadziesiąt lat. Plan 
rozwoju terenów zieleni dla miasta powinien być zatem tworzony w oparciu o podstawowe kryteria, 
jakimi są:  dynamika rozwoju miasta, długotrwałość procesu tworzenia terenów zieleni oraz 
zmienność potrzeb i oczekiwań społecznych. 
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W oparciu o te założenia powstała „Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu”.  Określa ona 
wizję oraz oczekiwania, jakie stawiane są zielonej przestrzeni naszego miasta. 

Dokument składa się z trzech części: 

• Pierwsza z nich dotyczy zagadnień formalno-prawnych, takich jak: metodyka opracowania, 
przyjęte założenia wstępne oraz struktura dokumentu. 

• W drugiej części zawarto diagnozę stanu obecnego terenów zieleni w Toruniu.  Opisano 
również ich znaczenie, określono potencjał, problemy, zagrożenia oraz szanse rozwoju. 

• Trzecia część to kompleksowy program docelowej organizacji zieleni miejskiej, obejmujący 
parki, skwery, zieleńce, wybrane pasy drogowe oraz leśne tereny rekreacyjne w naszym 
mieście. Uwzględnia on m.in. opracowanie wytycznych do kształtowania i rozwoju 
poszczególnych typów terenów zieleni, opracowanie standardów ich zakładania i pielęgnacji 
oraz wskazanie miejsc nowatorskiego zagospodarowania, m.in. na kwietne klomby i 
nasadzenia krzewów, pnączy, drzew oraz elementów małej architektury, w ramach katalogu 
standardowych rozwiązań projektowych. 

Dokument opracowali eksperci, ale chcemy, by mieszkańcy Torunia mieli wpływ na jego ostateczny 
kształt. Dlatego miasto organizuje w tej sprawie konsultacje społeczne 

Co w ramach konsultacji? 

1)  pokażemy i omówimy Koncepcję rozwoju terenów zieleni w Toruniu, 

2) będziemy dyskutować na temat zawartości dokumentu 

3) będziemy zbierać propozycje zagospodarowania wybranych terenów zieleni w mieście 

 Przyjdź na spotkanie! 

Jeżeli chcesz zapoznać się z „Koncepcją rozwoju terenów zieleni w Toruniu”oraz masz pomysły jak 
zagospodarować tereny zieleni w naszym mieście lub propozycje dodatkowych lokalizacji zielonych 
miejsc na mapie Torunia przyjdź na spotkanie konsultacyjne. 

21 lutego 2019 r. 

godz. 17.00 

sala konferencyjna w Muzeum Etnograficznym 

ul. Wały gen. Sikorskiego 19  

Spotkanie rozpoczniemy krótką prezentacją. Następnie odbędą się warsztaty dla mieszkańców, z 
wykorzystaniem specjalnie przygotowanych map. 

 Nie możesz przyjść na spotkanie? 

Napisz do nas za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl. 

Uwagi zbieramy do 17 marca 2019 r. 
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Do pobrania: 

Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu: 

1. Zagadnienia formalno-prawne 
2. Diagnoza stanu terenów zieleni 

• załącznik - tabela zbiorcza terenów zieleni 
• załącznik  - diagnoza stanu terenów zieleni 

3. Program estetyzacji 

cz. 1 Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni 

• załącznik - kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni 

cz. 2 Standardy zakładania i pielęgnacji terenów zieleni 

• załącznik - dobór gatunkowy 
• załącznik - standardy zakładania i pielęgnacji szaty roślinnej 

cz. 3 Katalog standardowych rozwiązań projektowych 

• załącznik - Park nad Strugą 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 14 lutego 2019 r. 
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Informacje w Gazecie Wyborczej, 19 lutego 2019 r. 

 

Cały tekst: 

Urzędnicy chcą rozmawiać z torunianami o planach rozwoju miejskiej zieleni. Pytają też o propozycje 
lokalizacji nowych zieleńców i pomysły na zagospodarowanie tych istniejących.  

– Tworzenie terenów zieleni w miastach jest procesem ciągłym i długotrwałym. Rośliny wymagają nie 
tylko umiejscowienia zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami terenowymi, ale również 
stałej pielęgnacji. Od momentu planowania i zakładania terenów zieleni do osiągnięcia przez nie 
stanu docelowego może upłynąć nawet kilkanaście lat, a czasem kilkadziesiąt lat – tłumaczą toruńscy 
urzędnicy od zieleni. – Plan rozwoju terenów zieleni dla miasta powinien być zatem tworzony w 
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oparciu o podstawowe kryteria, jakimi są: dynamika rozwoju miasta, długotrwałość procesu 
tworzenia terenów zieleni oraz zmienność potrzeb i oczekiwań społecznych. 

W oparciu o te założenia powstała „Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu”. Określa ona wizję 
oraz oczekiwania, jakie stawiane są zielonej przestrzeni naszego miasta. 

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zagadnień formalno-prawnych, m.in. metodyki 
opracowania, przyjętych założeń oraz strukturze dokumentu. Druga część zawiera diagnozę stanu 
obecnego terenów zieleni w Toruniu. Opisano w niej również ich znaczenie, określono potencjał, 
problemy, zagrożenia oraz szanse rozwoju. Trzecią cześć poświecono przyszłemu kształtowi 
toruńskiej zieleni, omówiono m.in. to, jak powinny wyglądać parki, skwery, zieleńce oraz leśne tereny 
rekreacyjne. 

Dokument opracowali eksperci, ale wpływ na jego ostateczny kształt mają jeszcze torunianie. W 
czwartek 21 lutego zaplanowano spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można 
podyskutować o głównych założeniach koncepcji. Konsultacje rozpoczną się o godz. 17 w sali 
konferencyjnej Muzeum Etnograficznego przy Wałach gen. Sikorskiego 19. Swoje opinie i uwagi 
można też zgłaszać do 17 marca, pisząc na adres konsultacje@um.torun.pl. 

Z dokumentem można zapoznać się na stronie www.konsultacje.torun.pl 
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Informacje na stronie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego NATURA, 25 lutego 2019 r. 

 

Cały tekst: 

Tereny zieleni odgrywają bardzo ważną rolę, są one bowiem zielonymi płucami miast.  W związku z 
coraz to bardziej rozwijającą się infrastrukturą w przyszłości rola zieleni miejskiej znacznie powiększy 
się. Zieleń jest nieodzownym elementem krajobrazu, podnosi poziom wrażeń estetycznych, jest 
kojarzona z rekreacją i wypoczynkiem, dlatego jest tak ważna w dzisiejszych czasach. Należy dołożyć 
wszelkich starań, aby miasta nie były tylko blokowiskami, betonową zabudową i asfaltem na drodze, 
ale także, aby każdy człowiek bez wyjazdu poza granicę miasta miał możliwość aktywnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu pośród zieleni. Rośliny pomagają nam w oczyszczaniu zatrutego 
smogiem i spalinami powietrza, a także obniżają temperaturę i nawilżają powietrze, co sprzyja 
zdrowiu każdej żywej istoty, nie tylko ludzi, ale i też zwierząt.  
W dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Muzeum Etnograficznego odbyło się 
spotkanie konsultacyjne dotyczące „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu” w trakcie, którego 
omówiony został plan rozwoju terenów zielonych w Toruniu. Przeprowadzona została również 
dyskusja mająca na celu przedstawienie innych, niezawartych w omawianym dokumencie propozycji 
zmian oraz rozwoju terenów zielonych Torunia.   
Choć większość konsultacji dotyczyła skwerów, parków, bądź lasów miejskich to znalazł się również 
moment na dyskusję w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To właśnie ogrody 
działkowe są największym skupiskiem aktywnie wypoczywających mieszkańców. W imieniu 
działkowców w spotkaniu udział wzięły pracownice Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego 
Związku Działkowców - starszy instruktor ds. ogrodnictwa - Blandyna Łubkowska oraz inspektor ds. 
administracyjnych - Oliwia Ciechomska. Omówione zostały możliwości skierowane w stronę 
Polskiego Związku Działkowców. Okręg Toruńsko – Włocławski PZD wielokrotnie zgłaszał do Urzędu 
Miasta Torunia pisemną chęć otwarcia swoich ogrodów na mieszkańców w związku z podjętym przez 
Krajową Radę PZD „Otwartym programem rozwoju ROD”, którego jednym z założeń było otwarcie 
ogrodów dla społeczności lokalnej. Mimo braku przychylności ze strony urzędu niektóre ogrody już 
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na chwilę obecną w trakcie trwania sezonu w godzinach dziennych pozostawiają swoje bramy 
otwarte na mieszkańców Torunia, mimo iż nie zyskują z tego niczego, poza pochwałami ze strony 
otoczenia. Otwartość ogrodów na społeczność lokalną to nie tylko zwyczajne otwarcie bram,  
przykładem jednania mieszkańców z działkowcami są wizyty dzieci w wieku przedszkolnym w 
ogrodach, które z uśmiechami na twarzy poznają tajniki ogrodnictwa stawiając pierwsze kroki w 
działkowym świecie, bądź zorganizowany w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Prząśniczka” festyn 
rodzinny z okazji 40-lecia istnienia ogrodu, na który zaproszeni byli nie tylko działkowcy, ale i cała 
okoliczna społeczność lokalna. Przedstawiona propozycja ze strony władz miasta z pewnością zachęci 
kolejne ogrody do praktykowania otwierania bram dla mieszkańców miasta.  
Jako działkowcy mamy prawo głosu, w związku z czym w biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego 
PZD w Toruniu przy ul. Lubickiej 12a oczekujemy na kolejne pomysły z Państwa strony w sprawie 
rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Toruniu, jakie moglibyśmy przekazać Prezydentowi 
Miasta Torunia. Uwagi możecie zgłaszać Państwo zarówno osobiście, jak i telefonicznie, bądź za 
pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@pzdtorun.pl najpóźniej do dnia 13 marca 2019r.  
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Artykuł w gazecie  Tylko Toruń, 2 marca 2019 r. 

 

Cały tekst: 

„Tu jest tak brzydko, że oczy krwawią”. W 
miejskich planach jest tu… zieleń urządzona 
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Nie wygląda tu najpiękniej.... Fot. A Zglińska 

Radna poprzedniej kadencji Magdalena Olszta-Bloch apelowała do miasta o zajęcie się 
terenem znajdującym się między Szkołą Podstawową nr 24 przy Ogrodowej a ulicą 
Legionów. Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzątnął go raz, Miejska Pracownia 
Urbanistyczna zapewniła, że jest w miejskich planach… Zobaczcie sami, jak dziś wygląda. 
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W Toruniu miejsca zaniedbane mają tendencję do szybkiego stawania się dzikimi parkingami. Jeszcze 
kilka lat temu można było tu znaleźć tu kilkanaście aut na krzyż. Było to też miejsce, które wybierali 
właściciele aut, gdy chcieli je porzucić. Nie brakuje tu i dziś amatorów alkoholu na świeżym 
powietrzu. Nieoświetlone, mało uczęszczane. Okoliczni mieszkańcy i duża rzesza odwiedzających 
miasto zrobili sobie z tego obszaru parking zbiorczy. Na miejscu można zobaczyć auta o rejestracjach 
z części województwa, a nawet… spotkać obcokrajowców.  

My napotkaliśmy mieszkańców, którzy nie kryją, że jest tu tak brzydko, że oczy krwawią. Panowie 
popijający niskoprocentowy alkohol zdziwili się, że czynią to na terenie zieleni urządzonej. 

-Jedyna zieleń, jaką tu widzę, to ta butelka – powiedział jeden z nich, wskazując na swój trunek. 

Teren należy do miasta, niestety widać, że brakuje tu gospodarskiej ręki. Walają śmieci, po zmroku 
panują tu egipskie ciemności rozświetlane jedynie lampami z przyszkolnego boiska. Zapytaliśmy się 
jakie jest przeznaczenie tych działek, ponieważ nie znaleźliśmy tego miejsca w konsultowanym 
właśnie projekcie „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu”. Nie ma go w wykazie 171 
skwerów i zieleńców przeznaczonych do rewitalizacji.  

– Wskazany teren, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony 
jest pod zieleń urządzoną, a teren, na którym znajdują się garaże, na ciągi komunikacyjne oraz garaże 
podziemne – zadeklarowała Magdalena Stremplewska, rzeczniczka prasowa prezydenta. 

Co to oznacza? W skrócie mówiąc – niecała połowa tego terenu, znajdująca się bliżej ulicy Podgórnej 
nie powinna być parkingiem, lecz skwerkiem. 
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Zakreskowana na zielono część tego „biedaparkingu” to w miejskich planach… teren zieleni 
urządzonej.  

W terenie S1-U8 – lokalizacja zespołu parkingowo-garażowego zgodnie z rysunkiem planu (maks. 2 
nadziemne poziomy parkowania, dopuszcza się realizację w/w zespołu wraz z dobudowanym 
budynkiem usługowym o wysokości maks. 2 kondygnacji i powierzchni zabudowy do 200 m2) – 
podaje miejscowy plan dla tego obszaru. 

 

Wydaje się wątpliwe, żeby miasto zainwestowało w tym miejscu w parking wielopoziomowy… Może 
jest chociaż szansa na zieleń? 
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Informacje na stronie Twoje Miasto, 14 lutego 2019 r. 
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Informacje na stronie TV Student, 15  lutego 2019 r. 
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Informacje na stronie allevents.in , 21 lutego 2019 r.  
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Informacje na stronie iCause, 21 lutego 2019 r. 
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Informacje na fanpage’uRady Okręgu nr 11 – Chełmińskie,26 lutego 2019 r. oraz10 marca 2019 r. 
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Informacje na fanpage’u Nowoczesna Kujawsko-Pomorskie, 22 lutego 2019 r. 
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Informacje na fanpage’u Partii Zieloni Torun, 23 lutego 2019 r.  
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Informacje na fanpage’u Stowarzyszenia Stawki, 20 lutego 2019 r.  
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Informacje na fanpage’u Fundacji Stabilo – Konsultacje Społeczne Toruń@AkcjaKonsultacja,  

19 lutego 2019 r. oraz 22 lutego 2019 r. 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 


