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Termin 

 

 
6-31 lipca 2015 r.  
 

 

 

Liczba 

uczestników 

 

Łącznie ok. 828 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych 

 ok. 40 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym przy 
Przystani AZS (w tym 5 osób, które wpisały swoje nazwiska na 
liście obecności) 

 9 osób uczestniczyło w spacerze badawczym na Martówce  

 86 osób uczestniczyło w spotkaniu połączonym z rejsem na 
statku WANDA  

 10 osób zgłosiło uwagi drogą elektroniczną 

 183 osoby wypełniły ankietę internetową 

 500 osób wzięło udział w diagnozie wykonanej przez 
Pracownię Badań SOMA 

 
  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Wydział Architektury i Budownictwa  
 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było poznanie uwag i propozycji  
mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż 
prawobrzeża Wisły od Przystani AZS do Portu Drzewnego. Władze 
miasta planują zagospodarować ten teren. Przed przystąpieniem do 
działań projektowych zapytano torunian, co sądzą o tym miejscu, co 
należy tu zmienić, a co jest największym walorem tego obszaru i nie 
wymaga zmian.  
Miasto wyremontowało i zmodernizowało już część nabrzeża w 
ramach zadania „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z 
nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w 
Toruniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013. O tym, co ma tam powstać, zadecydowali mieszkańcy podczas 
konsultacji społecznych prowadzonych w 2011 r. Między nabrzeżem a 
hotelem Copernicus wybudowano m.in. drogi rowerowe i chodniki, 
położono sieć wodociągową, zamontowano oświetlenie i monitoring. 
Przygotowano także miejsce do grillowania i pod scenę, zbudowano 
boisko do piłki plażowej i do badmintona oraz plac zabaw. Urządzono 
plażę z natryskami i siłownię terenową. Wyremontowano toruńską 
marinę.  
Następnym etapem działań władz miasta będzie zagospodarowanie 
dalszego odcinka nabrzeża - od Przystani AZS do Portu Drzewnego. 
Władze miasta planują ogłosić konkurs ideowo-koncepcyjny na 
zagospodarowanie przedmiotowych terenów. Przed ogłoszeniem 
konkursu zapytano torunian, jak powinien wyglądać ten obszar, aby 
jak najlepiej służył mieszkańcom. W przyszłym roku zwycięska 
koncepcja zagospodarowania nabrzeża będzie zaprezentowana 
mieszkańcom.  
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Martówka 

 
 
Port Drzewny 

 
 
Plac zabaw na Martówce 
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Przebieg 

 

 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 6 lipca 2015 r. - początek konsultacji społecznych 
- 6-31 lipca 2015 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 18 lipca 2015 r. - spotkanie plenerowe z mieszkańcami 
- 22 lipca 2015 r. – spacer badawczy z mieszkańcami 
- 29 lipca 2015 r. – spotkanie z mieszkańcami połączone w rejsem na 

statku WANDA 
- 31 lipca 2015 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 

I. Spotkanie z mieszkańcami przy Przystani AZS 
18 lipca 2015 r. w godz. 11:00 – 14:00  przy Przystani AZS odbyło się 
spotkanie plenerowe z mieszkańcami na temat zagospodarowania 
terenów wzdłuż prawobrzeża Wisły.  W spotkaniu uczestniczyli: 
 - mieszkańcy (ok. 40 osób, w tym 5 osób, które wpisały się na listę) 
 - p. Izabela Boczar-Jagusz – przedstawicielka Wydziału Architektury i 
Budownictwa 
 - p. Anna Karmienko – przedstawicielka Wydziału Środowiska i Zieleni 
 - p. Józef Czerwiński – przedstawiciel Wydziału Środowiska i Zieleni 
 - przedstawiciele Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT 

 
Przy namiocie rozłożona była mapa terenu objętego konsultacjami 
oraz zdjęcia wybranych miejsc, w tym Portu Drzewnego, Przystani AZS, 
Martówki. Mieszkańcy mogli przyklejać na planszach swoje postulaty. 
W trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dotyczących 
zagospodarowania terenu. Mieszkańcy wskazywali m.in. na brak 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych wzdłuż nabrzeża, monitoringu, 
kąpieliska. Torunianie chętnie odwiedzają także Martówkę - zwracano 
uwagę na konieczność oczyszczenia tego miejsca, zagospodarowania 
plaży, wprowadzenia większej ilości ławek, zadaszenia, aby można było 
tam zrelaksować się także w upalne, słoneczne dni. Dużo uwag 
dotyczyło Portu Zimowego – mieszkańcy zaproponowali ustawienie 
tablic informacyjnych przypominających o świetności tego miejsca, 



 
 

 
 

6 

jego historii i tradycji. Ubolewano nad brakiem możliwości połowu ryb 
w porcie – z uwagi na fakt, że Port Zimowy, którym zarządza 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest de facto zakładem pracy, 
nie jest możliwe łowienie ryb na tym obszarze. Uczestnicy spotkania 
podkreślali również konieczność oczyszczenia Portu Drzewnego i 
wybudowania tam mariny, tak aby miejsce to mogło być jeszcze 
bardziej atrakcyjne nie tylko dla torunian, ale również dla turystów.  

 
Najmłodsi torunianie, którzy przyszli na spotkanie z rodzicami, mieli 
okazję namalować swój wymarzony brzeg Wisły na specjalnie 
przygotowanej w tym celu sztaludze. Na małych artystów, biorących 
udział w spotkaniu, czekały nagrody i drobne upominki.   
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II. Spacer badawczy na Martówce 
Podczas spaceru na Martówce mieszkańcy przedstawili wiele 
pomysłów na zagospodarowani terenu, ale również wskazali  szereg 
niedogodności związanych z konsultowaną przestrzenią. Podkreślano 
przede wszystkim konieczność uporządkowania terenu na Martówce, 
ustawienia koszy na śmieci, dokonania modernizacji istniejących 
placów zabaw, urządzenia dodatkowego placu zabaw dla starszych 
dzieci (np. ścianka wspinaczkowa).  

 
Zaproponowano także : 

 podcięcie krzewów – w ten sposób dzieci, które przychodzą tutaj 
licznie na spacery z rodzicami będą bardziej widoczne podczas 
zabawy, 

 zniesienie zakazu picia alkoholu, gdyż i tak wszystkie osoby, które 
przychodzą tutaj grillować mają ze sobą najczęściej piwo 

 monitoring, ale tylko w wybranych miejscach – wprowadzenie 
monitoringu na całym terenie Martówki ograniczałoby 
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prywatność wielu użytkowników i poczucie intymności 

 wybudowanie parkingu w pobliżu miejsc do grillowania – osoby 
chcące spędzić tutaj cały dzień muszą dotrzeć często z 
wieloma produktami na grilla, kocami, koszami itd., 
wybudowanie parkingu umożliwi łatwy dostęp do tej 
przestrzeni także wielu osobom z dziećmi, które nierzadko 
dźwigają ze sobą sporo „bagażu podręcznego”.  

 likwidację plaży – wyodrębnianie plaży na terenie Martówki 
prowokuje tylko  mieszkańców do korzystania z kąpieli, która 
jest i tak zakazana 

 oczyszczenie stawu 

 utwardzenie ścieżki wzdłuż Martówki, aby swobodnie mogły się 
po niej poruszać rowery nawet podczas deszczu 

 siedziska różnego rodzaju 

 wykoszenie terenu na błoniach, aby można było swobodnie 
puszczać latawce 

 poszerzenie ścieżki na wale, ustawienie na nim śmietników i 
ławeczek, aby można było swobodnie tam spacerować 

 

 
 
III. Rejs statkiem WANDA 
W spotkaniu połączonym z rejsem statkiem WANDA wzięło udział 87 
osób. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązywały wcześniejsze 
zapisy. Mieszkańcy chętnie wpisywali się na listę – nierzadko 
zapisywały się całe rodziny z dziećmi. Warto dodać, że lipcowej 
pogodzie w Toruniu nie towarzyszyło wiele opadów deszczu, stąd 
poziom wody w Wiśle nieustannie obniżał się i organizacja samego 
rejsu pozostawała pod znakiem zapytania. Jednakże ostatecznie 
zdecydowano, że rejs odbędzie się i pomimo niesprzyjających 
warunków (134 cm poziomu wody w Wiśle) udało się przepłynąć cały 
odcinek wzdłuż konsultowanego terenu – od Przystani AZS do Portu 
Drzewnego.  
Na wstępie spotkania dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa 
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p. Adam Popielewski  przedstawił założenia planowanego konkursu 
ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły – 
materiał z przeprowadzonych konsultacji zostanie przekazany 
uczestnikom konkursu. W przyszłym roku zwycięski projekt, który 
stanie się podstawą dalszego projektowania i stopniowego 
zagospodarowywania tych terenów, zostanie przedstawiony 
torunianom. 
Następny elementem spotkania była prezentacja p. Moniki 
Kwiecińskiej-Zdrenki z Pracowni Badań SOMA, której zlecono 
przeprowadzenie diagnozy użytkowania terenów wzdłuż prawego 
brzegu Wisły.  

 
W trakcie dyskusji mieszkańcy poruszali wiele ciekawych tematów 
dotyczących funkcjonowania terenów wzdłuż Wisły. Zaproponowano 
m.in. oczyszczenie wody poprzez zasianie trzciny, wprowadzenie 
patroli konnych Policji, wybudowanie tramwaju wodnego. Mieszkańcy 
pytali również o koszty planowanych inwestycji i źródła jej 
finansowania. Dużo uwagi poświęcono kwestii bezpieczeństwa i 
monitoringu, wspólnie zastanawiano się, czy monitoring stanowi 
niezbędny element na konsultowanym terenie, czy może, zgodnie z 
głosami, które już wcześniej pojawiły się w trakcie przedmiotowych 
konsultacji, winien być instalowany jedynie w newralgicznych 
miejscach. Pojawił się także pomysł wybudowania delfinarium, co 
spotkało się z dezaprobatą pozostałych uczestników rejsu.   
Jedna z uczestniczek spotkania zwróciła uwagę na problem ogródków 
działkowych – teren jest niezagospodarowany. Dodatkowo 
zaproponowała, aby nieużytkowane działki zostały przekazane innym 
chętnym osobom.  
Dużo uwag mieszkańców skupiało się na kwestii oczyszczenia terenu, 
postawienia śmietników i większej ilości toalet. Ubolewano nad 
faktem, że toalety w Parku Miejskim są regularnie niszczone. 
Podkreślono również konieczność uwzględnienia potrzeb osób 
niepełnosprawnych w planowanej koncepcji zagospodarowania 
terenu.   
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II. Konsultacje internetowe 
Do 31 lipca 2015 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Dla ułatwienia kontaktu osoby chcące wyrazić swoją opinię mogły 
również skorzystać z formularza zgłaszania uwag. Z tej możliwości 
skorzystało 10 osób.  
 

 
 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

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

www.konsultacje.torun.pl, www.um.torun.pl)  
serwis społecznościowy Facebook (fanpage Mój Toruń) 
usługa Toruń SMS 
mailing do organizacji pozarządowych, dodatkowo przesłano 

informację do Stowarzyszenia Bydgoskie Przedmieście oraz 
Stowarzyszenia Rowerowy Toruń 

informacja o konsultacjach była wyświetlana na telebimie podczas 
meczu VIII kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy KS Toruń a Stal 
Gorzów w dniu 19 lipca 2015 r. na Motoarenie Toruń 

plakaty, które zostały zamieszczone  
- na słupach ogłoszeniowych w całym mieście oraz w miejskich 
tramwajach i autobusach 
- na klatkach schodowych bloków przy ul. Popiełuszki i przy ul. 
Rybaki 
- na słupach na terenie Motoareny podczas koncertu LatoZET i 
Dwójki w dniu 12 lipca 2015 r.  
- przy wejściu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 
Przybyszewskiego 3 
- w ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej przy Szosie Bydgoskiej 1 
- w Galerii COPERNICUS przy ul. Żółkiewskiego 15 
- w sklepie Piotr i Paweł przy Szosie Bydgoskiej 26 
- w piekarni BARTKOWSCY przy ul. Różanej 1 
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- w siedzibie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi 
Niepełnosprawnych przy Szosie Bydgoskiej 15 
- w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. 
Słowackiego 80 oraz w kołach rejonu toruńskiego 
- w kasie Toruńskich Wodociągów przy ul. Rybaki 31/35 
banery zawieszone  
- na ul. Popiełuszki,  
- na płocie przy Przystani AZS,  
- na mostku nad Martówką,  
- na Bulwarze Filadelfijskim w miejscu cumowania statku WANDA 
informacja o konsultacjach została przekazana przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność gospodarczą w pobliżu 
konsultowanego terenu  

 
Baner powieszony na Bulwarze Filadelfijskim w miejscu cumowania 
statku WANDA 

 
 
Plakaty zawieszone w sklepie Piotr i Paweł przy Szosie Bydgoskiej 26 
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Baner zawieszony na mostku nad Martówką 

 
 
Baner zawieszony przy Przystani AZS 

 
 

 

 

Uwagi 

 
Podczas trzech spotkań organizowanych w ramach konsultacji pojawiło 
się wiele ciekawych propozycji zagospodarowania terenu. Osoby, które 
nie mogły uczestniczyć w spotkaniach, miały możliwość przesłania 
swoich uwag drogą elektroniczną – z takiej formy kontaktu skorzystało 
10  mieszkańców. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych 
tabelach:         
 
I. Zestawienie propozycji zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami 
II. Zestawienie propozycji zgłoszonych drogą elektroniczną       
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Uwagi 

I. Uwagi zgłoszone  na spotkaniach z mieszkańcami w dniach 18, 22, 29 lipca 2015 r.  

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO KONSULTOWANEGO TERENU 

1 N.N. 
plaża dla dzieci 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Architektury  i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wprawdzie plaża dla dzieci została już urządzona pomiędzy mostem 
drogowym a przystanią AZS, a zagospodarowywane nabrzeże jest długie, 
kolejnej tego typu plaży nad Wisłą na razie nie przewiduje się. Urządzenia 
zabawowe znajdują się w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, a 
zabudowa mieszkaniowa w tej części miasta nie jest szczególnie intensywna. 
Ewentualna nowa lokalizacja plaży dla dzieci zostanie wskazana w 
opracowaniach konkursowych (wymagany dojazd, woda, toalety, energia 
elektryczna). 

2 N.N. 
plaża  

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Lokalizacja plaży na terenie prawobrzeża Wisły zostanie wskazana w 
opracowaniach konkursowych (wymagany dojazd, woda, toalety, energia 
elektryczna). 

3 N.N. 
ścieżki rowerowe oraz ławki wzdłuż ścieżek 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Opracowanie konkursowe powinno wskazać przebieg ciągu rowerowo-
spacerowego od Przystani AZS do Portu Drzewnego. 

4 N.N. 
kąpielisko dla dzieci 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
 Ze względu na zagrożenie powodzią dla przedmiotowego terenu nie 
przewiduje się lokalizacji kąpieliska dla dzieci. Na terenie zachodniej części 
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Torunia planuje się baseny sezonowe.  

5 N.N. 
toalety 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zaplecze higieniczno-sanitarne zostanie udostępnione po przebudowie 
zaplecza AZS. Ewentualna lokalizacja toalet przy ciągu spacerowo-rowerowym, 
przestrzeni rekreacyjnej połączonej komunikacyjnie z miastem, zostanie 
wskazana w opracowaniu konkursowym 

6 N.N. 
otwarty basen 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Konsultowany obszar to teren szczególnego zagrożenia powodzią. Realizacja 
proponowanej inwestycji wiązałaby się z ryzykiem zniszczenia lub skażenia. 

7 N.N. 
odnowić piaskownicę przy „Grzybku”  lub w tym miejscu wybudować 
wybieg dla psów 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przewidziana jest modernizacja piaskownicy zgodnie z wytycznymi 
konserwatora zabytków zawartymi w istniejącej koncepcji zagospodarowania 
terenu. 

8 N.N. 
monitoring 

Uwzględnione.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przewidywany jest monitoring w miejscach newralgicznych ciągu spacerowo-
rowerowego oraz przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjnej i turystycznej. 

9 N.N. 
monitoring w newralgicznych punktach nabrzeża 

Uwzględnione.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przewidywany jest monitoring w miejscach newralgicznych ciągu spacerowo-
rowerowego oraz przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjnej i turystycznej. 

10 N.N. 
przystań kajakowa/wypożyczalnia kajaków (pływanie indywidualne po 
Wiśle kajakiem lub łódką) 

Uwzględnione.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Proponowane funkcje przewidywane są w zakresie działania Akademickiego 
Związku Sportowego po oddaniu do użytkowania obiektu przy ul. Popiełuszki. 



   
 

 
 

15 

11 N.N. 
fontanna, w której można zamoczyć nogi 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Na terenie przystani AZS zlokalizowane są natryski (mgła wodna). Wymogi dla 
użytkowania wody w fontannie do celów obmywania ciała związane są z 
podłączeniem do wodociągu i kanalizacji. Funkcja możliwa do zrealizowania w 
przestrzeni publicznej z pełną infrastruktura techniczną. 

12 N.N. 
przedłużyć nabrzeże Bulwaru 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Na terenie Obszaru Natura 2000 (wzdłuż brzegów Wisły) planuje się 
zachowanie naturalnego ukształtowania nabrzeża.  

13 N.N. 
wybudować następny most drogowy na wysokości ul. 
Przybyszewskiego 

Nieuwzględnione.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia przewidywany jest tzw. Most Zachodni w osi ul. Okrężnej, 
jednakże termin realizacji tego przedsięwzięcia nie został bliżej określony przez 
Radę Miasta Torunia.  

14 N.N. 
przystań z łódkami dla dzieci 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Proponowane funkcje przewidywane są w zakresie działania Akademickiego 
Związku Sportowego po oddaniu do użytkowania obiektu przy ul. Popiełuszki 

15 N.N. 
uwzględnić w koncepcji zagospodarowania elementy rekreacji konnej 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Z uwagi na potrzeby mieszkańców Torunia oraz lokalizację ośrodka jazdy 
konnej przy ul. Szosa Bydgoska (Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji 
Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych przy ul. Szosa Bydgoska 15) w zakresie 
zadania konkursowego będzie zlokalizowanie terenów do rekreacji konnej. 

16 N.N. 
wybudować deptak wzdłuż nabrzeża 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni  
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Propozycja możliwa do realizacji w formie zachowującego naturalne 
ukształtowanie ciągu spacerowego od Przystani AZS do Portu Drzewnego. 
Propozycja niemożliwa do realizacji w formie budowy betonowego nabrzeża 
(Obszar Natura 2000, konieczność zachowania naturalnego ukształtowania) 

17 N.N. 
uporządkować teren, ustawić kosze na śmieci 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Propozycja przyjęta do realizacji. 

18 N.N. 
postawić tablice informacyjne na całej trasie wzdłuż nabrzeża 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wybór lokalizacji i formy tablic informacyjnych  będzie dokonany na etapie 
tworzenia dokumentacji projektowej. 

19 N.N. 
przy ciągach pieszych wprowadzić elementy małej architektury 
ogrodowej 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Propozycja przyjęta do realizacji w wyznaczonych miejscach. Ostateczna 
weryfikacja możliwych do realizacji uwag będzie dokonana na etapie 
tworzenia dokumentacji projektowej. 

20 N.N. 
Jakie będą koszty tej inwestycji? 

Wydział Architektury i Budownictwa 
Nie chcemy wydawać pieniędzy w sposób przypadkowy, na razie nie są 
planowane żadne inwestycje. Obecnie mamy konkretny projekt dotyczący 
zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego. W odniesieniu do konsultowanego 
terenu zaczynamy od zebrania propozycji. Jest to ogromny obszar. Inwestycje 
będą punktowe – prawdopodobnie zaczniemy od budowy ścieżki rowerowej 
lub ciągu spacerowego oraz stawiania ławek. Przy tak ogromnym obszarze nie 
można spodziewać się, że ucywilizujemy go w ciągu kilku sezonów. 

21 Łukasz Broniszewski, Fundacja STABILO 
Jakie źródła finansowania są planowane? 

Wydział Architektury i Budownictwa  
Sam konkurs na zagospodarowanie tych terenów jest finansowany z budżetu 
gminy. Planowane inwestycje – ławki, ścieżki, chodniki  też będą 
najprawdopodobniej finansowane z budżetu GMT. Ale jeśli wśród pomysłów, 
jakie się pojawią w trakcie konsultacji, będą takie, które będą mogły zostać 
sfinansowane z programów unijnych, to miasto będzie starało się uzyskać 
dofinansowanie. 
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22 Łukasz Broniszewski, Fundacja STABILO 
Czy była badana kwestia związana z bezpieczeństwem? Czy 
mieszkańcy wypowiadali się na ten temat? Jakie działania planuje 
podjąć miasto w tym zakresie? 

Monika Kwiecińska – Zdrenka, Pracownia Badań SOMA 
Z przeprowadzonego badania wynika, że mieszkańcy chcą, aby były bardziej 
widoczne służby mundurowe. Około 10 % osób twierdziło, że brakuje patroli i 
monitoringu. Były też pojedyncze głosy mówiące coś zupełnie odwrotnego – 
mieszkańcy skarżyli się, że jest za dużo patroli policyjnych, za dużo służb 
mundurowych, które dają mandaty za „byle co”. Wskazywano, że nie można 
wypić piwa. 
Wydział Ochrony Ludności 
Statystyki policyjne nie potwierdzają szczególnego zagrożenia w rejonie 
Martówki.  
Wydział  Środowiska i Zieleni 
Należy przypuszczać, że wraz ze wzrostem zagospodarowania terenu wzrośnie 
zapotrzebowanie na podniesienie poczucia bezpieczeństwa. Kwestie 
bezpieczeństwa zostaną rozwiązane na etapie realizacji projektu, gdyż 
mieszkańcy zgłaszali w trakcie konsultacji  propozycje , w jaki sposób zapewnić 
bezpieczeństwo w tym rejonie ( oświetlenie, oczyszczenie terenu, 
wytypowanie obszarów wrażliwych i wzmożenie tam patroli. 

23 p. Janusz Kwasowski 
Czy nie warto by wprowadzić patroli konnych Policji czy Straży 
Miejskiej? Jest to rozległy teren, nie zawsze dotrą tutaj pojazdy służb 
mundurowych. Myślę, że patrole konne są tu całkowicie uzasadnione. 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Toruńska Straż Miejska nie posiada patroli konnych. 

24 p. Mirosława Krawczyk 
Czy istnieje możliwość stworzenia w Toruniu delfinarium? 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Brak możliwości stworzenia delfinarium. Jest to skrajnie niehumanitarny 
sposób wykorzystania ssaków do celów rozrywkowych. 

25 N.N. 
Proponuję wybudować kładkę dla pieszych i rowerzystów łączącą 
prawobrzeże z lewobrzeżem na wysokości Zamku Dybowskiego. 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa  
Zamek Dybowski jest w pobliżu mostu drogowego, więc wybudowanie kładki 
nie jest potrzebne 

26 N.N. 
Jestem mieszkańcem osiedla Rybaki. Czy któraś ze zgłoszonych 
propozycji ma szansę na realizację jeszcze w tym roku? 

Wydział Środowiska i Zieleni 
Propozycje będą stanowiły bazę do stworzenia prac konkursowych. Nie 
przewiduje się żadnych realizacji w bieżącym roku. 
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27 p. Janusz Kwasowski 
Teren jest bardzo długi. Czy nie warto rozważyć budowy tramwaju 
wodnego? 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Intencją projektu jest umożliwienie korzystanie przez ludzi z walorów terenu 
na lądzie. Wspomnianą aktywność pozostawiamy dla ewentualnych 
inwestorów zewnętrznych. 

28 p. Marta Kobyłecka 
Chciałam zwrócić uwagę na problem ogródków działkowych – jest to 
teren niezagospodarowany, po ostatniej powodzi zostały śmieci. 
Warto by tam uprzątnąć. Słyszałam o rozwiązaniu praktykowanym  w 
innych miastach – ogródki działkowe niewykorzystywane oddaje się 
innym użytkownikom. 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Ogrody działkowe są podmiotem autonomicznym i działają poprzez powołany 
zarząd w oparciu o regulaminy. 

29 p. Michał Leszczyński 
Mam pytanie dotyczące jedynego obiektu zabytkowego znajdującego 
się na konsultowanym terenie – dawny poligon saperski, pruski. Czy 
będą jakieś tablice informacyjne? Jakaś próba zagospodarowania 
tego? 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Tak. Wszelkie istotne i ciekawe elementy przestrzeni zasługują na 
uwidocznienie. 

30 Janusz Kwasowski 
Warto by monitorować toalety, ludzie w stanie podniecenia 
alkoholowego dewastują niepotrzebnie toalety. 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Jest to problem- monitoring jest przy dwóch murowanych toaletach, ale jest 
mało przydatny – wandale potrafią się zamaskować i trudno ich rozpoznać. 

31 p. Mirosława Krawczyk 
Proszę o uwzględnienie w koncepcji kwestii udostępnienia terenu 
osobom niepełnosprawnym. 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Kwestia udostępnienia terenu osobom niepełnosprawnym będzie 
uwzględniona w dokumentacji projektowej.  

32 p. Karol Wadecki 
Chciałbym przejść z rodziną, z dziećmi wzdłuż całego brzegu Wisły, 
żeby to nie było takie „rwane”, od Rubinkowa, pod nowym mostem,  
do Portu Drzewnego. 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Jest to malowniczy teren, ale mamy pewne ograniczenia, które uniemożliwią 
taką podróż wzdłuż Wisły. Najistotniejszą przeszkodą jest Port Zimowy, który 
jest zakładem pracy, stocznią remontową dla jednostek żeglugi śródlądowej – 
wyjście z Portu nie może być blokowane. Dlatego musimy na tym odcinku 
skierować ciąg pieszo-rowerowy na ulicę Popiełuszki. 

UWAGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY PRZYSTANI AZS 
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33 N.N. 
nowe nasadzenia – dywany kwiatowe za Przystanią AZS 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Na terenach zagrożonych powodzią nowe nasadzenia powinny uwzględniać 
swobodny spływ wylanej wody rzecznej, potencjalne zniszczenia oraz koszty 
pielęgnacji. Zaleca się roślinność rodzimą w formie naturalnej np. łąki 
kwiatowe. 

34 N.N. 
wybieg dla psów przy Przystani AZS 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Na terenie miasta wykonano ogrodzone wybiegi dla psów. Na terenach 
prawobrzeża Wisły przebywanie psów jest dozwolone na zasadach 
przewidzianych właściwymi przepisami. 

35 N.N. 
ścieżka zdrowia za Przystanią AZS 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Lokalizacja ścieżki zdrowia planowana jest jako element zagospodarowania 
terenów wzdłuż Wisły. 

36 N.N. 
kąpielisko przy Przystani AZS   

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Ze względu na zagrożenie powodzią przedmiotowego terenu nie przewiduje 
się lokalizacji kąpieliska przy przystani AZS (obszar zagrożenia powodzią); na 
terenie zachodniej części Torunia planuje się baseny sezonowe. 

37 N.N. 
parking przy Przystani AZS – samochody nie mają gdzie parkować 

Nieuwzględnione.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przystań zostanie wyposażona w parking na własne potrzeby. Poza tym 
funkcjonuje system parkingów w otoczeniu Bulwaru Filadelfijskiego. 

39 N.N. 
zmienić nawierzchnię na placu zabaw przy Przystani AZS 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Projekt zrealizowany przy pomocy środków unijnych. Brak możliwości zmiany 
przez okres 5 lat. 
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40 N.N. 
zwiększyć ilość parasoli na plaży przy Przystani AZS 

Uwzględnione. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
W dniu 5 sierpnia 2015 r. dostarczono na plażę dodatkowe pięć małych 
parasoli i jeden duży 

41 N.N. 
za Przystanią AZS postawić ławeczki, wybudować alejki z dywanami 
kwiatowymi 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Teren zagrożony powodzią. Sposób zagospodarowania zielenią powinien 
uwzględniać swobodny spływ wylanej wody rzecznej, potencjalne zniszczenia 
oraz koszty pielęgnacji roślin. Zaleca się roślinność rodzimą w formie 
naturalnej np. łąki kwiatowe. 

42 N.N. 
smażalnia ryb z regionalnym piwem 

Uwzględnione 
Wydział Architektury i Budownictwa 
W miejscach wyposażonych w infrastrukturę techniczną możliwa jest 
lokalizacja mobilnych punktów gastronomicznych (nie gminnych). Ich 
funkcjonowanie zależeć będzie od inicjatywy i sprawności przedsiębiorców. 

43 N.N. 
wybudować most zwodzony, który połączy teren za Przystanią AZS z 
dalszym odcinkiem nabrzeża Wisły 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Proponowane przedsięwzięcie zbyt skomplikowane i kosztowne z uwagi na 
warunki terenowo-prawne. Dojście do Portu jest stale wykorzystywane przez 
jednostki żeglugi śródlądowej.  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Nie wyklucza się, że w pracach konkursowych zostanie przedstawiona 
propozycja uwzględniająca ww. warunki i stanowiąca formę przeprawy 
wodnej.  

44 N.N. 
oczyścić teren przy Przystani AZS ze szkieł i  śmieci 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Teren przy Przystani AZS (na wschód od przystani) jest w bieżącym utrzymaniu. 
Nadzór nad wykonywaniem prac sprawuje Wydział środowiska i Zieleni. 
Obszar położony na zachód od przystani nie jest w chwili obecnej w dyspozycji 
Gminy Miasta Toruń. Roboty porządkowe i utrzymanie bieżące w tej części 
będą możliwe po realizacji projektu.  
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45 N.N. 
park linowy za przystanią AZS 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Park linowy funkcjonuje na Barbarce. Wstępnie przewidywany jest drugi w 
parku Na Skarpie przy Forcie I. 

46 N.N. 
część akwenu przy marinie odgrodzić siatką, oczyścić i udostępnić 
torunianom jako miejsce do kąpania 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Konsultowany teren jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, brak 
możliwości terenowo-prawnych dla  zapewnienia warunków higieniczno-
sanitarnych. Woda wiślana wymaga uzdatnienia na cele kąpielowe. Nie 
wyklucza się możliwości urządzenia na brzegu basenów sezonowych, albo 
basenu w rzece wykonanego na barce. 

47 N.N. 
wybudować boisko do kosza za Przystanią AZS 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Propozycja możliwa do realizacji, jeżeli konkursowa koncepcja 
zagospodarowania terenów prawobrzeża wskaże tę lokalizację lub uwzględni 
ją wniosek partycypacyjny mieszkańców Torunia. 

48 N.N. 
wybudować skatepark za Przystanią AZS 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Konsultowany teren jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią 
przestrzeń jest zbyt ograniczona – wysokie ryzyko zniszczenia przez powódź.  

49 N.N. 
wybudować brodzik dla dzieci przy Przystani AZS 

Nieuwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Ze względu na zagrożenie powodzią przedmiotowego terenu nie przewiduje 
się lokalizacji brodzika dla dzieci przy przystani AZS. Na terenie zachodniej 
części Torunia planuje się  baseny sezonowe. 

50 N.N. 
weekendowe kino letnie przy marinie 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przedsięwzięcie możliwe do realizacji na trawniku przed zabudowaniami AZS. 
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51 N.N. 
wybudować bieżnię za Przystanią AZS 

Uwzględnione. 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Jeżeli konkursowa koncepcja zagospodarowania terenów prawobrzeża wskaże 
tę lokalizację lub uwzględni ją wniosek partycypacyjny mieszkańców Torunia. 

52 N.N. 
postawić ściankę wspinaczkową 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przedsięwzięcie możliwe do realizacji na terenie bezpiecznym np baza AZS. 

53 N.N. 
postawić rampę do rowerów 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Z uwagi na fakt, że konsultowany teren jest obszarem szczególnego zagrożenia 
powodzią przedsięwzięcie nie jest możliwe do realizacji (niebezpieczeństwo 
zniszczenia przez powódź). 

54 N.N. 
wyznaczyć miejsce do kąpania psów 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
 Ze względu na bezpieczeństwo właścicieli i psów na terenach wód otwartych 
przebywanie psów jest dozwolone na zasadach przewidzianych właściwymi 
przepisami. 

55 N.N. 
pogłębić teren przy marinie 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
 Propozycja niemożliwa do realizacji z uwagi na obowiązek utrzymania 
głębokości projektowej, przewidziane jest tylko okresowe odmulanie. 

56 N.N. 
Chciałam zapytać o teren już zabudowany. Kiedy będą wreszcie 
toalety? 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Jest to problem dla wielu mieszkańców chcących korzystać z tej przestrzeni. 
Ostatecznie ten problem zostanie rozwiązany w momencie zakończenia 
przebudowy Przystani AZS – na tym terenie powstanie cały system urządzeń, 
instalacji sanitarnych i socjalnych, z których odwiedzający Bulwar będą mogli 
korzystać. 

57 p. Karol Władecki 
Niedawno oddano przystań dla  łódek. We Włocławku wszystko jest 
dozorowane. Można sobie wszystko wyprać, zatankować. W Toruniu, 
gdy ktoś zostawi swoją łódkę, to, gdy wróci, może jej już nie zobaczyć. 
Niski stan wody pokazał, że przystań jest zrobiona nie tak jak powinna 

Uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
W ramach realizowanej niebawem inwestycji – remontu Przystani AZS będzie 
możliwość skorzystania z zaplecza socjalnego. Będzie dostępne zaplecze 
sanitarne, część hotelowa, pomieszczenia i hangar dla kajaków.  Będzie tam 
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– jest płytsza niż rzeka. również zlokalizowany posterunek WOPR. 

58 p. Karol Władecki 
Nie rozpędzajmy się z planami, inwestycjami, lepiej zadbać o to, co już 
jest i zostawić przyszłym pokoleniom możliwość zdecydowania o tym, 
jak ten teren może wyglądać 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Stawiamy na rozwój zrównoważony, do czego obligują nas zasady korzystania 
z terenów znajdujących się w granicach obszarów chronionych NATURA 2000. 
Realizacja zagospodarowania tej przestrzeni w zakresie, jaki przewidujemy z 
pewnością nie doprowadzi  do trwałych i nieodwracalnych w niej zmian. Zatem 
kolejne przekształcenia i odmienne sposoby urządzenia i przeznaczenia tego 
obszaru będą czekały na przyszłe pokolenia.  

UWAGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PORTU ZIMOWEGO 

59 N.N. 
podjąć działania mające na celu upamiętnienie historii Portu 
Zimowego i jego związków z Marynarką Wojenną 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wprowadzenie waloru edukacyjnego do przestrzeni publicznej zawsze 
zasługuje na uznanie i jest pożądane, w związku z tym propozycja ta zostanie 
przekazana uczestnikom konkursu.  

60 N.N. 
marina w Porcie Zimowym 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Port Zimowy położony jest na terenie należącym do Skarbu Państwa, którym 
administruje RZGW Gdańsk i stanowi zakład pracy (stocznia remontowa 
żeglugi śródlądowej i zimowe postoje jednostek oraz baza pośrednia dla 
lodołamaczy). Obecna funkcja  oraz znaczenie obiektu uniemożliwiają  jego 
przekształcenie w marinę (byłoby to działanie nieuzasadnione i szkodliwe). 
Współdziałając z RZGW Gdańsk można natomiast podjąć działania dla 
stworzenia w basenie Portu miejsc bezpiecznego schronienia dla jachtów.  

61 N.N. 
wypożyczalnia kajaków w Porcie Zimowym 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni   
Proponowana funkcja przewidywana jest w zakresie działania Akademickiego 
Związku Sportowego po oddaniu do użytkowania obiektu przy ul. Popiełuszki. 

UWAGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAD MARTÓWKĄ 

62 N.N. 
wprowadzić do koncepcji zagospodarowania zadaszone miejsca nad 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
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Martówką, chroniące przed słońcem Zadaszone miejsca  nad Martówką powinny znaleźć się w rejonie miejsca do 
grillowania. Ostateczna weryfikacja możliwych do realizacji uwag będzie 
dokonana na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

63 N.N. 
ustawić więcej ławek na Martówce 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Ostateczna weryfikacja możliwych do realizacji uwag będzie dokonana na 
etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

64 N.N. 
wprowadzić oświetlenie miejsca do grillowania nad Martówką, które 
będzie dostępne po uiszczeniu opłaty przez SMS 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Ostateczna weryfikacja możliwych do realizacji uwag będzie dokonana na 
etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

65 N.N. 
zainstalować oświetlenie na Martówce 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Teren jest już częściowo oświetlony w części zachodniej, po dodaniu 
oświetlenia w pobliżu miejsc do grillowania (patrz wyżej) oświetlenie będzie 
wystarczające. 

66 N.N. 
wprowadzić zakaz wprowadzania psów na Martówce 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zakaz wprowadzania psów może dotyczyć tylko placów zabaw i plaży, 
pozostałe miejsca to przestrzeń publiczna. 

67 N.N. 
wprowadzić stały dozór na błoniach nad Martówką 

Nieuwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Cały czas funkcjonuje system nadzoru istnieje  - bieżące utrzymanie porządku 
na Martówce jest zlecone firmie zewnętrznej, która regularnie sprząta teren w 
piątek i poniedziałek każdego tygodnia.  

68 N.N. 
zagospodarować plażę na Martówce 

Nieuwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Dopuszczamy okresową wymianę piasku lub dyslokacje plaży. 

69 N.N. 
zmodernizować plac zabaw na Martówce 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych miasto 
planuje zmodernizować plac zabaw na Martówce.  Z uwagi na teren zalewowy 
na Martówce place zabaw będą modernizowane jedynie w zakresie 



   
 

 
 

25 

pozwalającym na zachowanie ich trwałości.  

70 N.N. 
oczyścić Martówkę 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Działanie jest już w planach Gminy Miasta Toruń (bagrowanie, oczyszczenie i 
poprawa zasilania w wodę). W przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.  

71 N.N. 
wybudować kąpielisko na Martówce 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
 Z uwagi brak zasilania zbiornika świeżą wodą nie jest możliwa realizacja 
przedmiotowej inwestycji.  

72 N.N. 
Przydałoby się dobrze oświetlić ten teren, odwiedzający czuliby się 
pewniej. Myślę, że można postawić więcej miejsc do grillowania, a 
dodatkowo coś w rodzaju „domków”, aby można było schować się 
przed deszczem. 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Oświetlenie powinno być, natomiast „domki” byłyby schronieniem dla osób 
niepożądanych i uciążliwych. 

73 p. Łukasz Broniszewski, Fundacja STABILO 
Ten teren jest piękny, gdy jest dziki. Jedna najważniejsza rzecz to 
sprzątanie, tam jest cały czas masa śmieci – to nie jest tak duża 
inwestycja, żeby służby nie mogły regularnie oczyszczać terenu. 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Po zagospodarowaniu terenu zostanie włączony do stałego oczyszczania. W 
chwili obecnej tereny gminne są objęte programem okresowego usuwania 
dzikich wysypisk. 

74 p. Barbara Krawczyk 
modernizacja istniejących placów zabaw na Martówce 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W przypadku uzyskania dofinansowania  ze źródeł zewnętrznych miasto 
planuje zmodernizować plac zabaw na Martówce. Z uwagi na teren zalewowy 
na Martówce place zabaw będą modernizowane jedynie w zakresie 
pozwalającym na zachowanie ich trwałości. 

75 p. Barbara Krawczyk 
dodatkowy plac zabaw dla starszych dzieci (np. ścianka 
wspinaczkowa) 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W przypadku uzyskania dofinansowania  ze źródeł zewnętrznych miasto 
planuje zmodernizować plac zabaw na Martówce. Z uwagi na teren zalewowy 
na Martówce place zabaw będą modernizowane jedynie w zakresie 
pozwalającym na zachowanie ich trwałości. 
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76 N.N. 
uporządkować teren na Martówce 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Teren jest oczyszczany w ramach bieżących zadań Wydziału Środowiska i 
Zieleni.  

77 p. Karol Władecki 
podciąć krzewy na Martówce – bawiące się dzieci będą bardziej 
widoczne dla rodziców siedzących w pobliżu 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przedmiotowe zadanie realizowane jest corocznie przy wiosennej pielęgnacji 
roślin.  

78 p. Karol Władecki 
znieść zakaz picia alkoholu, gdyż i tak wszystkie osoby, które 
przychodzą tutaj grillować mają  ze sobą najczęściej piwo 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Kwestie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych regulują 
przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z nimi obowiązuje zakaz spożywania 
alkoholu na ulicach, placach i w parkach. W obliczu powszechnej dostępności 
do alkoholu, również nieletnich, należy dołożyć starań, aby przestrzeń 
publiczna była od niego wolna. Eliminuje to w znaczący sposób przyczyny wielu 
zachowań agresywnych. Miejsc do legalnego spożycia alkoholu poza domem 
natomiast nie brakuje.  

79 p. Karol Władecki 
monitoring, ale tylko w wybranych, newralgicznych  miejscach 

Uwzględnione  
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przewidywany jest monitoring w miejscach newralgicznych ciągu spacerowo-
rowerowego oraz przestrzeni publicznej o funkcji rekreacyjnej i turystycznej. 

80 N.N.  
wybudować parking w pobliżu miejsc do grillowania – osoby chcące 
spędzić tutaj cały dzień muszą dotrzeć często z wieloma produktami 
na grilla, kocami, koszami itd., wybudowanie parkingu umożliwi łatwy 
dostęp do tej przestrzeni także wielu osobom z dziećmi, które 
nierzadko dźwigają ze sobą sporo „bagażu podręcznego”. 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Na teren rekreacyjny nie można wprowadzać ruchu samochodowego 
(bezpieczeństwo). Dojazd jest możliwy w pobliżu od strony ul. Popiełuszki lub 
ul. Przybyszewskiego 

81 N.N. 
wyrównać teren za wałem i skosić trawę na błoniach – mogłyby tam 
być puszczane latawce 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Propozycja zostanie przekazana uczestnikom konkursu.  
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82 N.N. 
zlikwidować plażę na Martówce – wyodrębnianie plaży na terenie 
Martówki prowokuje tylko mieszkańców do korzystania z kąpieli, 
która jest i tak zakazana 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Propozycja do rozważenia i wykonania po uwzględnieniu w dokumentacji 
wyłonionej do realizacji w drodze planowanego konkursu.  

83 N.N. 
oczyścić staw 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W roku bieżącym Martówka była już oczyszczana 4-krotnie. Prace w tym 
zakresie są  wykonywane okresowo co roku.  

84 N.N. 
utwardzić ścieżki wzdłuż Martówki, aby swobodnie mogły się po niej 
poruszać rowery nawet podczas deszczu 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Przedmiotowa propozycja zagospodarowania terenu zostanie przekazana 
uczestnikom konkursu.  

85 N.N. 
postawić kosze na śmieci 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Stawiane są stojaki z workami – stałe kosze utrudniają wywóz śmieci, 
rozważymy jedynie solidne kosze przy alejkach. 

86 N.N. 
postawić ławki, siedziska różnego rodzaju 

Częściowo uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Siedziska różnego rodzaju- tak, typowe ławki w ograniczonym zakresie 

87 N.N. 
poszerzyć ścieżki na wale, ustawić na nim śmietniki i ławeczki, aby 
można było swobodnie tam spacerować 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Poszerzenie korony wału w celu ustawienia ławek nie jest planowane. 

88 N.N. 
udostępnić teren na Błoniach zwierzętom – mogą tam np. paść się 
konie 

Częściowo uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wypas zwierząt możliwy jest na obecnych tam gruntach rolnych, jeżeli 
dzierżawcy przeznaczą je na pastwiska lub łąki. 

89 N.N. 
udostępnić błonia podmiotom organizującym  jazdę konną 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Konie niszczą murawę i zanieczyszczają teren, który ma służyć m.in. 
plażowaniu i innej rekreacji. 

90 p. Kołcz 
podnieść powierzchnię ścieżki przed wejściem na mostek od strony 
południowej 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wejście  na mostek od strony południowej zostanie poprawione w bieżącym 
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roku.  

91 N.N. 
wyciągnąć kłody z Martówki 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Malowniczy wygląd przedmiotowego terenu stanowi ostoję  dla ptactwa, a 
zimą przy zamarzniętej tafli wody kłody służą jako siedziska dla 
odpoczywających łyżwiarzy. Kilka kłód martwych drzew zostanie 
wyciągniętych. 

UWAGI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PORTU DRZEWNEGO 

92 N.N. 
oczyścić Port Drzewny 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Teren stanowi własność Skarbu Państwa, 

93 N.N. 
wybudować marinę w Porcie Drzewnym 

Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 18/34 z dnia 10 stycznia 1934 r. Port 
Drzewny stał się tarliskiem ochronnym sandacza. Rola powyższa została 
zachowana i potwierdzona  Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 32/2005 z dnia 26 października 2005r., na mocy którego został 
utworzony obręb ochronny ryb „Port Drzewny”. Obręb obejmuje całą 
powierzchnię wody wraz z tak zwaną „szyjką” (kanałem) i starorzeczem 
położonym na północ od portu w granicach jego własności. Obręb ochronny 
ryb został ustanowiony na okres od 1 kwietnia do 30 maja i stanowi część 
obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2 w regionie wodnym Dolnej Wisły. Zgodnie 
z przepisami ustawy z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym w obrębie 
ochronnym zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w 
szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności 
wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 
Powołanie takiej formy ochrony obszarowej a w zasadzie siedliskowej  
ogranicza możliwości technicznego lub inwestycyjnego zagospodarowania 
basenu. Możliwe do realizacji rozwiązania związane z zagospodarowaniem 
terenu przyległego pod funkcje turystyczne, rekreacyjne czy sportowe – bez 
ingerencji w obszar wody. 

94 pogłębić Port Drzewny Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
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Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 18/34 z dnia 10 stycznia 1934 r. Port 
Drzewny stał się tarliskiem ochronnym sandacza. Rola powyższa została 
zachowana i potwierdzona  Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego nr 32/2005 z dnia 26 października 2005r., na mocy którego został 
utworzony obręb ochronny ryb „Port Drzewny”. Obręb obejmuje całą 
powierzchnię wody wraz z tak zwaną „szyjką” (kanałem) i starorzeczem 
położonym na północ od portu w granicach jego własności. Obręb ochronny 
ryb został ustanowiony na okres od 1 kwietnia do 30 maja i stanowi część 
obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2 w regionie wodnym Dolnej Wisły. Zgodnie 
z przepisami ustawy z 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym w obrębie 
ochronnym zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w 
szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności 
wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. 
Powołanie takiej formy ochrony obszarowej a w zasadzie siedliskowej  
ogranicza możliwości technicznego lub inwestycyjnego zagospodarowania 
basenu. Możliwe do realizacji rozwiązania związane z zagospodarowaniem 
terenu przyległego pod funkcje turystyczne, rekreacyjne czy sportowe – bez 
ingerencje w obszar wody. 

95 N.N.  
ustawić tablice informacyjne przy Porcie Drzewnym 

Uwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Wprowadzenie waloru edukacyjnego do przestrzeni publicznej zawsze 
zasługuje na uznanie i jest pożądane, w związku z tym propozycja ta zostanie 
przekazana uczestnikom konkursu. 

96 N.N. 
Woda, którą spuszczamy do Wisły z oczyszczalni ścieków zawiera dużo 
związków azotu, które  powodują gwałtowne zarastanie wody. Żeby 
usunąć związki azotu wysiewa się trzcinę – taka trzcina może być 
koszona, sprzedawana. Między oczyszczalnia ścieków a Portem 
Drzewnym wzdłuż brzegu znajdują się stawy starorzecza Wisły. Ich 
uregulowanie niewielkim nakładem kosztów dałoby wystarczająco 
duży akwen do wysiania takiej ilości trzciny, żeby ta woda z 
oczyszczalni, zrzucana nie bezpośrednio do Wisły, tylko do tych 
starorzeczy została oczyszczona – ta woda w takim stanie jest lepsza 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zgodnie z przepisami art. 9 ust.1 pkt.14 ustawy Prawo wodne odpływ z 
miejskiej oczyszczalni ścieków „Centralna” jest ściekiem. Zgodnie z art.39 ust.1 
pkt 2 b) tej ustawy zakazuje się wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych w obrębie kąpieliska, plaż publicznych nad wodami oraz w 
odległości mniejszej niż 1 km od ich granic. Przedstawiony pomysł nie może 
być zatem zrealizowany. 
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niż w Kamionkach i taka wodę należy spuścić do Portu Drzewnego. Ta 
woda spuszczona do Portu Drzewnego wypłucze z niej muł, który 
znajduje się na dnie. To, czego woda nie wypłucze, w ciągu dwóch lat 
się zmineralizuje. Całe dno będzie żółtym, czystym piaskiem. 
Dodatkowo w tej czystej wodzie jeszcze bardziej rozwinie się tarło 
sandacza, które znajduje się w Porcie Drzewnym. 

97 p. Remigiusz Ptaszek 
Niekoniecznie zgadzam się  z tym, że wody odpływowe z oczyszczalni 
oczyszczą Port Drzewny. Uważam , że gdyby wody bogate w azot 
spuścić do wody doszłoby do eutrofizacji, powstałoby więcej osadów 
dennych, woda uległaby pogorszeniu. Myślę, że jest inne rozwiązanie 
– wodę można dotleniać. To doprowadziłoby do usunięcia wolnych 
osadów, zakwitów glonów. Wówczas można by zagospodarować 
teren Portu Drzewnego na kąpielisko. 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Wprowadzenie ścieków do zbiornika Portu Drzewnego dyskwalifikuje go do 
wykorzystania jako kąpielisko ze względów formalnych. 

98 p. Łukasz Broniszewski, Fundacja STABILO 
Zrobienie wielkiego kąpieliska jest wspaniałym pomysłem. Wydaje się, 
że to ogromna inwestycja. Może na poziomie planowania warto by 
sprawdzić, ile to by kosztowało, zrobić wielką diagnozę, 
przeanalizować szczegóły, zapytać naukowców, jak by to 
funkcjonowało. 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Zgodnie z przepisami art. 9 ust.1 pkt.14 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 
2015.469jt) odpływ z miejskiej oczyszczalni ścieków „Centralna” jest ściekiem. 
Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 2 b) tej ustawy zakazuje się wprowadzania ścieków 
do wód powierzchniowych w obrębie kąpieliska, plaż publicznych nad wodami 
oraz w odległości mniejszej niż 1 km od ich granic. Przedstawiony pomysł nie 
może być zatem zrealizowany, jak również Gmina nie będzie zlecać wykonania 
szczegółowych analiz w tym zakresie.  

99 N.N. 
Jeśli my teraz nie będziemy mieć wpływu na to, jak się ten teren 
zagospodaruje, to zagospodarują go inni wg własnych koncepcji. Już 
najważniejszy fragment Portu Drzewnego został łyknięty. Mamy 
czekać dalej? 

Nieuwzględnione 
Wydział Środowiska i Zieleni  
Nie jesteśmy właścicielem Portu Drzewnego i nie decydujemy o jego 
dotychczasowym sposobie zagospodarowania 
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/Uwaga Odpowiedź 

1 p. Mateusz Józefowicz 
W ramach konsultacji dotyczących zagospodarowania brzegu Wisły 
chciałem stanowczo zaprotestować przeciw wprowadzaniu jakichkolwiek 
zmian na nadwiślańskich Błoniach ponieważ stanowią one enklawę 
dzikiej przyrody. Natomiast na Martówką tzw. zagospodarowanie, czyli 
postawienie grillów spowodowało cotygodniowa plagę śmieci po 
weekendowym wypasie bydła na kiełbasach (inaczej tego nazwać nie 
można). Proponuję więc najpierw rozwiązać skutki uboczne poprzednich 
akcji i znaleźć jakieś skuteczne rozwiązanie tego problemu.  

Częściowo uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zagospodarowanie terenu Błoni nastąpi w bardzo ograniczonym zakresie z 
uwagi na to, że jest to teren zalewowy. Mogą tu się znaleźć jedynie 
elementy trwałe, naturalne i nieznacznej wartości (adekwatnie do 
zagrożenia powodziowego). 
Prace w zakresie oczyszczania są prowadzone regularnie przed i po 
weekendzie. Niestety właściwe korzystanie z terenu, w tym utrzymanie 
czystości wynika przed wszystkim z kultury osobistej odwiedzających, na co 
nie mamy wpływu. 

2 p. Barbara Lewandowska 
Kosztowna “rewitalizacja” parku na Bydgoskim Przedmieściu okazała się 
bardzo kosztownym bublem. Wybudowano fontannę (bardzo 
efektowną), której projekt kompletnie nie pasuje do starego parku (rok 
założenia 1816). Drzewka w betonowych donicach wyglądają wręcz 
groteskowo. Jeszcze gorzej wygląda coś, co nazwano amfiteatrem.  
Tony żelbetonu, betonowe słupy i szmaciany, już brudny dach, który 
niczego nie jest w stanie ochronić. I jeszcze nikomu nie potrzebne ścieżki 
przy boisku i “piłkarzykach”. To, że 2 razy zmieniano nawierzchnię i 

Częściowo uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Projekt zagospodarowania parku powstał z uwzględnieniem wyników 
konsultacji społecznych, uzyskał akceptację WKZ i in. służb i organów – 
stanowi więc rozwiązanie optymalne. 
Jest oczywistym, że postrzeganie wykonanych prac w parku, w znacznej 
części zależy od indywidualnych gustów, ale na tym etapie już nie ma 
możliwości ich uwzględnienia.  
Utrzymanie toalet generuje koszty (pobór wody, energii elektrycznej, 
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wycięto ZDROWE sosny nie ma znaczenia. Wystawiono 2 piękne toalety. 
Szkoda tylko, że używane są od zewnątrz. Do środka nikt nie wchodzi, bo 
trzeba zapłacić. Może urządzenie terenu nad Wisłą będzie bardziej 
roztropnie przeprowadzone. Chyba warto pomyśleć o ludziach 
korzystających z tych terenów. Brak jest pojemników na śmieci, 
plastikowe worki na patykach nie spełniają swego zadania. 
Problemem są również działkowcy, którzy masowo wyrzucają swoje 
śmieci nad Martówką i w parku. Jedna budka Toj Toj nie ochroni 
okolicznych krzaków. Nie tylko psy załatwiają swoje potrzeby, gdzie im 
się zachce. 
Nad Martówką żyją bobry (są pod ochroną), więc im też trzeba zapewnić 
warunki do życia. Przecież mogą stanowić atrakcję tej okolicy. 
Na koniec sprawa wybiegu dla psów. Całe przedmieście nie ma czegoś 
takiego. A psów jest sporo. Nad Martówką jest dużo miejsca, może tam 
uda się ogrodzić kawałek terenu? 
 

uzupełnienie płynów technologicznych, papier itp. oraz sprzątanie i 
nieustanne usuwanie skutków dewastacji), które należy choć w części (tylko 
1zł/os.) zrekompensować. 
Uwzględnione będą uwagi dotyczące koszy na śmieci. 
 

3 p. Lidia Szuwarska 
Proponuję zagospodarować tereny  podobnie jak to właśnie dzieje się w 
Warszawie - tam niebawem zostaną oddane bulwary wiślane - jest 
czysto, nowocześnie, estetycznie. Chyba tego nam przede wszystkim 
brakuje - żeby można było korzystać z tej przestrzeni, musi to miejsce 
czymś zachęcać. Powinniście Państwo zwrócić też uwagę na tiry, które 
jeżdżą w okolicy portu zimowego - ludzie mają dość hałasu i kurzu, który 
wywołują przejeżdżające samochody.  

  

Uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Opisany sposób zagospodarowania już istnieje na odcinku Bulwaru między 
mostem i będzie on podlegał modernizacji.  
Transport piasku z ul. Popiełuszki zakończy się z chwilą ustania zezwolenia 
na wydobywanie kruszywa z Wisły  i dyslokacji żwirowni o co Gmina 
zabiega. 

4 p. Filip Kotowski 
Jestem mieszkańcem ulicy Popiełuszki - bardzo proszę o podjęcie działań 
zmierzających do usunięcia żwirowni przy Porcie Zimowym. Od lat 
męczymy się z tirami, które zatruwają nam powietrze i nie tylko ..... 
Mamy dość kilkutonowych pojazdów, które hałasują. Potrzebne jest 
oświetlenie całego terenu, żeby można było pojechać sobie rowerem , 
np. do Portu Drzewnego. 
  

Uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Opisany sposób zagospodarowania już istnieje na odcinku Bulwaru między 
mostem i będzie on podlegał modernizacji.  
Transport piasku z ul. Popiełuszki zakończy się z chwilą ustania zezwolenia 
na wydobywanie kruszywa z Wisły  i dyslokacji żwirowni o co Gmina 
zabiega. 
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5 p. Paweł Gryko 
Pomysł promu ręcznego z Bulwaru Filadelfijskiego na Martówkę, na wzór 
rozwiązania w Narwiańskim Parku Narodowym. Jest to przeprawa 
promowa - platforma poruszająca się wzdłuż dwóch stalowych linek 
zamocowanych na obu brzegach. Taką platformę można obsługiwać 
samodzielnie - nawet jednoosobowo. Pomysł zgłaszałem niegdyś na 
portalu internetowym OrbiToruń: 
„Prom ręczny z Bulwaru Filadelfijskiego na Martówkę” 
http://orbitorun.pl/index.php?akcja=pomysly_zobacz&id_pomysl=308 
Na powyższej stronie jest przedstawiony szczegółowy opis pomysłu wraz 
z obrazującymi zdjęciami.  
- atrakcyjna trasa spacerowa pomiędzy Martówką i Bulwarem 
Filadelfijskim; 
- alternatywa dla (niezbyt ładnie wyglądającej) ul. Popiełuszki. 

 Nieuwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Realizacja tego pomysłu nie jest możliwa, ponieważ Martówka nie ma 
połączenia z korytem Wisły, więc od miejsca przybicia promu należałoby 
przejść jeszcze ok. 360 m aby dostać się do zbiornika. Odcinek brzegu 
łączący Bulwar Filadelfijski z rejonem lokalizacji zbiornika Martówka nie jest 
ciągły, przecina go bowiem kanał wyjścia z Portu Zimowego. Ze względu na 
bieżące użytkowanie Portu Zimowego przez jednostki transportowe i 
patrolowe żeglugi śródlądowej, nie jest możliwe przecinanie szlaku 
żeglugowego olinowaniem i jego blokowanie. Planowane 
zagospodarowanie terenu za zachód od Bulwaru Filadelfijskiego przewiduje 
rewitalizacje ul. Popiełuszki tak, aby stanowiła naturalny łącznik pomiędzy 
zabudową staromiejska a Parkiem Miejskim. 

 

R 

6 p. Szymon Latowski 
Mieszkam na Bydgoskim Przedmieściu, ale właściwie dość rzadko chodzę 
na Martówkę ..... wszystko jest zaniedbane, zapuszczone. Trzeba ten 
długi teren potraktować całościowo, zagospodarować teren przy Porcie 
Zimowym, zrobić z ulicy Popiełuszki atrakcyjny "deptak" (oczywiście 
najpierw wyrzucić stamtąd tiry), posprzątać i zmodernizować Martówkę, 
a przy Porcie Drzewnym też warto by coś fajnego robić, żeby ludzie tam 
bywali..... 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Zagospodarowanie terenu wokół Martówki, ze względu na jego położenie 
w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Trwające konsultacje są 
wstępem do modernizacji przestrzeni, w tym zmiany wizerunku ul. 
Popiełuszki. 

7 p. Agnieszka Lakosz 
Proponuję pomyśleć o dzieciach i osobach starszych, gdy już projektanci 
zaczną projektować teren Martówki. To może być fantastyczne miejsce 
rekreacji, relaksu.... brakuje wygodnych nowoczesnych ławek, nowych 
placów dla dzieci, nowoczesnego boiska, Powinniście wprowadzić zakaz 
palenia, ale czy taki zakaz jest możliwy? 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
W przedstawionym zakresie uwagi zostaną uwzględnione, a odnośnie 
zakazu palenia, już obowiązuje taki przepis. 

8 p. Edyta Konopka 
Proponuję zagospodarować ten teren "z umiarem", wprowadzić ład i 

Uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 

http://orbitorun.pl/index.php?akcja=pomysly_zobacz&id_pomysl=308
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porządek w niektórych miejscach, ale gdzie można - zostawić naturalny, 
niepowtarzalny charakter tych miejsc - zwłaszcza na Martówce.  
Jeśli chodzi o porządek - potrzebne są śmietniki - nie ma nawet gdzie 
wyrzucić psiej kupy.... 
 

Ze względu na lokalizację terenu w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią oraz w strefie chronionej NATURA 2000, przyszły projekt 
rewitalizacji musiałby być zrównoważony i optymalny. 
Uwzględnione będzie (psie kupy można wrzucać do wszystkich pojemników 
na śmieci) przy akceptacji właściwych organów. 

9 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Popiełuszki 26, w związku z 
trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie zagospodarowania 
terenów wzdłuż prawego brzegu Wisły od Przystani AZS do Portu 
Drzewnego, proponuje dyslokację żwirowni usytuowanej przy ul. 
Popiełuszki, przy Porcie Zimowym. Przyjeżdżające do żwirowni 
wielotonowe tiry są źródłem ogromnego hałasu, który towarzyszy 
mieszkańcom bardzo często w ciągu dnia. Warto przy tym wspomnieć, że 
nadmiernie eksploatowana przez ciężarówki ul. Popiełuszki jest w 
dramatycznym stanie. 
Dodatkową uciążliwością jest fakt, że Port Zimowy jest stocznią 
remontową dla statków żeglugi śródlądowej - naprawiane w stoczni 
statki to kolejne źródło ogromnego hałasu, często w godzinach nocnych.  
Zdaniem Zarządu Wspólnoty obecna funkcja, jaką pełni Port Zimowy, jest 
niewłaściwa. W centrum miasta zamiast mariny mamy zardzewiałe statki 
- wraki i zaniedbany teren, który wzbudza raczej niechęć niż zachwyt. 
Zarząd wnosi o podjęcie działań w tej sprawie, tj. skierowanie pisma do 
Zarządu RZGW z prośbą o uporządkowanie i modernizację terenu.  
 

Częściowo uwzględnione. 
Wydział Środowiska i Zieleni 
Dyslokacja żwirowni jest jednym z elementów decydujących o realizacji 
projektu. 
Port Zimowy jest zakładem pracy i jedyną stocznią remontową dla 
jednostek pływających żeglugi śródlądowej poniżej Włocławka stąd nie 
zakładamy jej likwidacji bądź zmiany funkcji. W ostatnich latach na terenie 
Portu Zimowego przeprowadzono liczne prace porządkowe. Zakładamy, że 
proces ten będzie postępował dalej. 

10 p. Jakub Zarębski 
Chciałbym włączyć się do konsultacji społecznych jeśli chodzi o 
zagospodarowanie terenów nad Wisłą, w szczególności terenów między 
Wisłą a Martwą Wisełką / Martówką, na wysokości Parku Miejskiego w 
Toruniu. Moim zdaniem najważniejszą kwestią jest przeznaczenie 
środków na utrzymanie i pielęgnację, raczej niż na nową infrastrukturę. 
Jeśli chodzi o tereny nad Martwą Wisełką, to problemem są obecnie 
stosowanie "kosze na śmieci" w postaci zamocowanych worków na 
śmieci. Często zdarza się, zwłaszcza po weekendzie (gdzie jest dużo osób 
używających m.in. grilla, a brak jest sprzątania), że worki są 

Częściowo uwzględnione.  
Wydział Środowiska i Zieleni 
Rozważamy modyfikację sposobu instalowania worków na odpady. Ze 
względu na znaczne ilości śmieci jesteśmy zmuszeni do stosowania worków 
o dużej pojemności, co ułatwia ich wywóz. Przestrzeń podlegająca stałej 
eksploatacji musi być modernizowana, w związku z tym konstruowanie 
wydatków z  tym związanych musi być optymalne. 

http://m.in/
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przepełnione, rozerwane, a śmieci walają się po trawie. Najchętniej 
widziałbym zastąpienie ich przez porządne kosze na śmieci 
(wbudowane), oraz aby te kosze na śmieci były opróżniane. 
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Wyniki diagnozy przeprowadzonej przez Pracownię Badań SOMA

1. Nota metodologiczna  
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2. Zakres przedmiotowy  

 

 

 

 

 

 

3. Kim są badani użytkownicy?  

W próbie nieznacznie nadreprezentowane są kobiety. W czasie badania, najliczniej na terenie 

przebywały osoby młode oraz w wieku 55+.  
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Badani w większości nie byli aktywni zawodowo (59,3%). Poziom wykształcenia wyższy niż dla 

poziomu wszystkich mieszkańców Torunia: 85,5% miało co najmniej wykształcenie średnie. Najwięcej 

badanych osób przebywało w okolicach od Przystani AZS i Martówki. 

Użytkownicy terenu to najczęściej mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia. Badane tereny to także 

obszar wypadów dla mieszkańców Przedmieścia Jakubskiego i Mokrego oraz Starego Miasta.  

Zaskakujący jest niski udział mieszkańców Rybaków wśród osób, które korzystają z badanego terenu.  

Rzadziej z terenu korzystają mieszkańcy bardziej odległych dzielnic, chociaż warto zwrócić uwagę, że 

wśród użytkowników pojawiło się relatywnie dużo osób z dzielnic, które są dobrze skomunikowane z 

badanym obszarem – możliwy jest dojazd tramwajem, autobusem lub rowerem. 

Mieszkańcy takich dzielnic jak Wrzosy, Rubinkowo i Na Skarpie częściej niż pozostali użytkownicy 

docierają w okolice portu drzewnego. 
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4. Korzystanie z terenu 

 

Szczególnie często z terenu (częściej niż raz w tygodniu) korzystają mieszkańcy: 

  Bydgoskiego Przedmieścia, 

  Rybaków, 

  Starego Miasta, 

  Jakubskiego Przedmieścia, 

  Wrzosów. 
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Samochód to środek transportu przede wszystkim dla mieszkańców: Kaszczorka, Wrzosów, 

Chełmińskiego. Tramwajem docierają nad Wisłę mieszkańcy osiedli: Na Skarpie, Jakubskie-Mokre, 

Stawki. Autobus służy jako środek transportu do skrajnych części konsultowanego terenu, tj. do Portu 

Drzewnego. 

 

Badani najczęściej spędzają czas spacerując lub odpoczywając w bierny sposób. Co siódmy badany 

uprawia tu sport indywidualny, rzadziej natomiast sporty zespołowe, mimo że najczęściej czas 

spędzany jest ze znajomymi lub rodziną. 
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Mieszkańcy wybierają tereny nadwiślańskie ze względu na walory przyrodnicze tych terenów. Nie bez znaczenia jest dla nich także dostępność tych, 

atrakcyjnych przyrodniczo, terenów. Są to walory terenu dostrzegane zarówno w momencie badania, jak i stale. 

Nieco mniejsze znaczenie przywiązywano do innych cech tego terenu: brak tłoku, możliwość swobodnego spędzania czasu, sposób zagospodarowania 

terenu (lub brak zagospodarowania). Bez znaczenia natomiast była organizacja dla nich czasu, możliwość udziału w zorganizowanych imprezach lub 

wydarzeniach. 
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5. Odczuwane braki  

Niemal co trzeci badany podkreślał, że najbardziej brakuje czystego, dostępnego kąpieliska. 

Badani odczuwają także brak punktu gastronomicznego: chociaż potrzeby te są różnie 

definiowane - część badanych oczekiwałaby pojawienia się kiosku, w którym można kupić napój 

i przekąskę (np. baru rowerowego), inni chcieliby, żeby był to nieznacznie większy kompleks 

kawiarniany, a w wersji skrajnej pojawiały się pomysły, aby w okolicach parku miejskiego powstał 

cały kompleks restauracyjny. 

Odczuwalne są też braki infrastrukturalne, zwłaszcza dobrej jakości ścieżek rowerowych, 

chodników, niezniszczonych schodów, ale także uporządkowanych (choć dzikich) ścieżek 

parkowych. Bardzo często zwracano uwagę na to, że brakuje toalet oraz koszy na śmieci, a także 

że teren jest zaniedbany i nie sprzątany. Brakuje też ławek i miejsc, gdzie można schronić się 

w razie niepogody (altany). 

Inne propozycje zmian/odczuwane braki: leżaki rejs do Ciechocinka

jarmark muzyka na żywo przeprawa promowa

targ śniadaniowy/slow food kino letnie sprzęt pływający
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6. Pożądane zmiany 

Zgłaszane braki korespondują w pełni ze zgłaszanymi potrzebami zmian. Najważniejsze zmiany, 

których oczekują mieszkańcy, to ingerencja w infrastrukturę techniczną: udostępnienie toalet 

oraz koszy na śmieci. Co trzeci badany zwracał też uwagę, że niezbędne jest uporządkowane 

ścieżek i terenu. Część badanych upomina się o zwiększenie bezpieczeństwa przez poprawę 

oświetlenia lub częściowy monitoring terenu. 

Co piąty badany chciałby, żeby na badanym terenie pojawiła się infrastruktura sportowa oraz 

rekreacyjna (miejsca do grillowania, miejsca do zabaw z dziećmi – place zabaw, labirynt, ścianka 

wspinaczkowa, park linowy oraz miejsca do spędzania czasu z psem). 

Stali użytkownicy badanych terenów (mieszkańcy Przedmieścia Bydgoskiego i Rybaków) zwracali 

uwagę przede wszystkim na potrzebę postawienia koszy na śmieci, toalet i oświetlenia.  
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Potrzeby wprowadzenia zmian różnią się w zależności od fragmentu terenu. 

 

 

Zdecydowana większość badanych (75%) przyznała, że gdyby żadne zmiany nie zostały 

wprowadzone, nie wpłynie to na atrakcyjność tego obszaru. Brak zmian jest zniechęcający 

natomiast dla: 

mieszkańców odległych dzielnic (wyjątkiem Rybaki – 40%), 

dla osób korzystających raz w tygodniu (w weekend) lub rzadziej, 

spędzających czas samotnie na spacerach lub biernym odpoczynku, 

dla których najważniejsze są walory przyrodnicze terenu. 

Dotyczy to zwłaszcza braku toalet, uporządkowanych ścieżek i infrastruktury rekreacyjnej. 

 



    

 
 

47 



 
 

 
 

48 

Wyniki ankiety internetowej 

Dodatkowym elementem procesu konsultacji społecznych na temat zagospodarowania terenów 

prawobrzeża Wisły od Przystani AZS do Portu Drzewnego była ankieta internetowa, w której wzięły 

udział 183 osoby. 

1. Charakterystyka respondentów: 

a) płeć 

kobieta
72

40%

mężczyzna
110
60%

 

b) wiek 
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c) wykształcenie 

 

d) Czy Pan(i) pracuje? 

tak
129
72%

nie
49

28%
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e) osiedle zamieszkania 

 

 

2. Diagnoza terenu 

Ankietę internetową wypełniły zarówno osoby, które na co dzień odwiedzają tereny wiślanego 

nabrzeża, jak również mieszkańcy, którzy w tym miejscu nie bywają. 

Wykres. Czy bywa Pani/Pan na terenie nad Wisłą od Przystani AZS do Portu Drzewnego (okolice Portu 

Zimowego, Martówka w Parku Miejskim, okolice Portu Drzewnego)? 

 

Tak
105
57%

Nie
78

43%
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Najwięcej respondentów odwiedza tereny położone przy Martówce w parku Miejskim oraz okolice 

Portu Zimowego.  

Wykres. Miejsca odwiedzane przez respondentów. 

 

Spośród osób, które bywają na konsultowanym terenie, większość odwiedza to miejsce w soboty,              

w godzinach od 10.00 do 16.00.  

Wykres. Najczęstsze dni korzystania z terenu przez respondentów. 

 

od poniedziałku 
do piątku

29
28%

w sobotę
58

55%

w niedzielę
18

17%
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Wykres. Najczęstsze godziny korzystania z terenu przez respondentów. 

do godz.12.00
12

11%

12.00-16.00
58

56%

16.00 i później
34

33%

 

Największe grupy respondentów wskazały, że odwiedzają konsultowane miejsca raz w miesiącu lub 

raz w tygodniu, a około 35% osób bywa tam przynajmniej kilka razy w tygodniu. 

Wykres. Częstotliwość korzystania z terenu przez respondentów. 

 

Większość respondentów dociera do terenów nad Wisłą pieszo lub rowerem. Najmniej osób korzysta 

w tym zakresie z komunikacji miejskiej. 
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Wykres. Sposób docierania do terenu przez respondentów. 

 

Dla uczestników badania internetowego tereny nad Wisłą stanowią przede wszystkim obszar, gdzie  

można spędzić czas z rodziną na spacerze, piknikować, „leniuchować” , ale również poświęcić czas na 

rekreację czynną (rower, bieganie, nordic walking). 

Wykres. Najczęstszy sposób spędzania czasu nad Wisłą przez respondentów. 
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Wykres. Najczęstszy sposób spędzania czasu nad Wisłą przez respondentów. 

 

Za największe atuty terenów nabrzeżnych respondenci postrzegają przede wszystkim mały stopień 

zaludnienia i zurbanizowania konsultowanej przestrzeni, a jednocześnie atrakcyjne usytuowanie tych 

terenów od miejsc zamieszkania. 

Wykres. Największe atuty terenów nabrzeżnych dostrzegane przez respondentów. 

 

 

Pełny obraz terenów nabrzeżnych dopełniają braki, jakie są postrzegane przez respondentów. Wśród 

nich najczęściej wymieniane są drobne inwestycje, które sprzyjają wypoczynkowi wśród przyrody 

przy jednoczesnym zachowaniu jej „dzikiego” charakteru:  

- ławki i różnego rodzaju siedziska, a także stojaki na rowery, kosze na śmieci, sanitariaty i 

oświetlenie, których brak dostrzegany jest w szczególności przy Porcie Zimowym i nad Martówką  
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- oczyszczenie wody w Martówce 

- uporządkowanie całego terenu 

- udostępnienie całego terenu pieszym i rowerzystom, a w szczególności połączenie Bulwaru z 

Parkiem Bydgoskim pieszym deptakiem biegnącym śladem ul. Popiełuszki (przy jednoczesnym 

wykluczeniu na tej ulicy ruchu samochodów ciężarowych obsługujących żwirownię). 

Respondenci dostrzegali także brak infrastruktury rekreacyjnej przy Martówce i Przystani AZS, np. 

nowych placów zabaw, kąpieliska z plażą, kina letniego, kawiarenek. 

Jednocześnie wśród respondentów pojawiały się opinie o tym, że tereny nabrzeżne są niedostępne 

dla użytkowników komunikacji miejskiej, zwłaszcza w kontekście Portu Drzewnego. 

Wykres. Czego brakuje nad Wisłą zdaniem respondentów? 

 

Jednocześnie tylko co piąty uczestnik ankiety przyznawał, że dostrzegane przez niego braki mogą 

zniechęcić go do korzystania z terenów nad Wisłą, a 50% ankietowanych przyznało, że braki te nie są 

na tyle istotne, by zaważyć na atrakcyjności tego miejsca. 
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Wykres. Czy braki te mogą spowodować, że przestanie Pan/Pani korzystać z tej przestrzeni? 

zdecydowanie 
nie
20

21%

nie
28

29%

nie umiem 
ocenić

32
33%

tak
11

11%

zdecydowanie 
tak
6

6%

 

 

Odpowiedzi na pytanie o najbardziej potrzebne zmiany, które poprawią atrakcyjność terenów 

nabrzeżnych potwierdzają wcześniejsze wyniki. Najwięcej respondentów wskazywało w tym zakresie 

na drobne uzupełnienia infrastruktury i udostępnienie tych terenów przez budowę ścieżek 

rowerowych lub spacerowych.  

 

Wykres. Co powinno się zmienić, żeby przestrzeń ta zyskała na atrakcyjności dla Pani/Pana? 
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Osoby, które nie bywają na konsultowanym terenie zostały zapytane o to, czy ewentualne zmiany w 

zagospodarowaniu tego obszaru zachęciłyby ich do odwiedzania tego miejsca. Odpowiedzi 

kształtowały się w sposób następujący: 

Tak
61

79%

Nie
16

21%

 

Ta grupa respondentów, zapytana o  pożądane zmiany nad Wisłą również wskazywała doposażenie  

w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową i lepsze udostępnienie terenu poprzez budowę pieszych 

i rowerowych ciągów komunikacyjnych, bez znaczących ingerencji w „dziki” charakter miejsca. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje społeczne „Urządzamy tereny nad Wisłą”” umożliwiły 
mieszkańcom przedstawienie własnych propozycji dotyczących 
zagospodarowania terenu wzdłuż prawego brzegu Wisły od 
Przystani AZS do Portu Drzewnego.  
W trakcie konsultacji zgłoszono wiele cennych opinii i sugestii, które 
zostaną przekazane uczestnikom konkursu ideowo-koncepcyjnego 
na zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły.  
Zarówno ze spotkań z mieszkańcami w dniu 18, 22 i 29 lipca, jak i z 
uwag przesłanych drogą elektroniczną i wyników diagnozy wynika, 
że najważniejsze potrzeby mieszkańców związane z konsultowaną 
przestrzenią to przede wszystkim: 

 zaplecze techniczne terenu (kosze na śmieci, toalety, 
oświetlenie, monitoring) 

 infrastruktura rekreacyjna (place zabaw dla dzieci, ławki, 
miejsca do grillowania, boiska) 

 punkty gastronomiczne (kawiarnia, bar) 

 ciągi pieszo-rowerowe 

 uporządkowanie terenu, poprawa bezpieczeństwa, 
wyeliminowanie ruchu ciężarowego,  

Warto podkreślić, że  w konsultacjach wzięły udział różne grupy 
użytkowników, którzy mieli niejednokrotnie sprzeczne oczekiwania i 
potrzeby, jednakże żadna z tych grup nie wskazywała na potrzebę 
rewolucyjnej modernizacji tego miejsca, a najczęściej wyrażane 
potrzeby dotyczyły zmian, które poprawią komfort funkcjonowania: 
kąpielisko, oświetlenie, ławki, siedziska, zwiększenie patroli, 
oczyszczenie terenu, ścieżki rowerowe, miejsca do grillowania, ciągi 
piesze.  
Najistotniejszym walorem konsultowanej przestrzeni jest jej 
naturalność  i „dzikość”, którą należy zachować i pielęgnować. Teren 
prawobrzeża Wisły przyciąga setki mieszkańców, którzy chcą tutaj w 
otoczeniu przyrody spędzać swój wolny czas – fakt, że przez wiele 
lat obszar ten zachował swój pierwotny charakter jest jego 
największą zaletą. Wyniki przeprowadzonych badań wśród 
mieszkańców wskazują wyraźnie, że nawet brak jakichkolwiek zmian 
w konsultowanej przestrzeni nie zniechęci mieszkańców do 
korzystania z tego terenu - 75 % uczestników przeprowadzonej 
diagnozy uważa, że nieprzeprowadzenie zmiany na tym obszarze nie 
wpłynie na jego atrakcyjność. Podobnie w ankiecie internetowej 50 
% torunian biorących udział w badaniu uznało, że braki, które 
można zaobserwować na tym terenie, nie są na tyle istotne, aby 
zaważyć na atrakcyjności tego miejsca.  
Warto dodać, że jedną z istotniejszych kwestii poruszanych przez 
mieszkańców w trakcie konsultacji była również likwidacja żwirowni 
przy ul. Popiełuszki i jednoczesne wykluczenie z ruchu na tej ulicy 
samochodów ciężarowych, co umożliwi połączenie Bulwaru z 
Parkiem Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu pieszym deptakiem 
biegnącym śladem ul. Popiełuszki. Ta uwaga, wymieniana 
wielokrotnie przez mieszkańców,  również wpisuje się w ogólną 
konkluzję, jaką można sformułować w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji – użytkownicy tego terenu nie tyle potrzebują zmian w 
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zakresie infrastruktury drogowej, tkanki urbanistycznej, ile 
zachowania naturalnego charakteru terenów zieleni i nierzadko, jak 
w przypadku ciągu pieszego przy ul. Popiełuszki, powrotu do 
pierwotnego charakteru użytkowanej przestrzeni.   

 

 
Załączniki 

 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  

 

 

 

 

 

 

 

          

              Opracowanie: 

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

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik   
Informacje w mediach lokalnych 

Strona www.torun.pl., 6 lipca 2015 r.  

 

cały tekst zamieszczony na stronie www.konsultacje.torun.pl: 

Urządzamy tereny nad Wisłą od Przystani AZS do Portu Drzewnego  

Wisła to wyjątkowa rzeka w sercu naszego miasta. Dzięki miejskim inwestycjom coraz bardziej 
przyciąga mieszkańców i turystów, którzy chcą tutaj odpocząć i zrelaksować się. Aby nabrzeże Wisły 
było jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników, władze miasta planują zagospodarować 
prawy brzeg Wisły od Przystani AZS do Portu Drzewnego. Co należy tu zmienić, a co jest największym 
walorem tego obszaru i nie wymaga zmian? 

 

http://www.torun.pl/
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Miasto wyremontowało i zmodernizowało już część nabrzeża w ramach zadania „Rewitalizacja 
Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w 
Toruniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013. O tym, co ma tam powstać, zadecydowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych 
prowadzonych w 2011 r. I tak między nabrzeżem a hotelem Copernicus wybudowano m.in. drogi 
rowerowe i chodniki, położono sieć wodociągową, zamontowano oświetlenie i monitoring. 
Przygotowano także miejsce do grillowania i pod scenę, zbudowano boisko do piłki plażowej i do 
badmintona oraz plac zabaw. Urządzono plażę z natryskami i siłownię terenową. Wyremontowano 
toruńską marinę. Teraz chcemy zapytać mieszkańców, jak powinien być zagospodarowany dalszy 
odcinek nabrzeża – od Przystani AZS do Portu Drzewnego. 
Warto podkreślić, że na terenie objętym konsultacjami są m.in.: 
- Port Zimowy - zbudowany pod koniec XIX wieku jako baza okrętów artyleryjskich  operujących na 
Wiśle w okolicach Torunia. Obecnie teren jest administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Znajduje się tutaj stocznia remontowa dla jednostek śródlądowych. 
- Martówka – zbiornik wodny stanowiący odcięty fragment starorzecza Wisły wraz z przyległymi 
błoniami. Teren ten jest położony w południowej części Parku Miejskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu, który jest objęty ochroną konserwatorską. To malownicze miejsce  jest chętnie 
odwiedzane przez wielu mieszkańców i turystów spacerujących po Bydgoskim Przedmieściu. 
- Port Drzewny – zbudowany na początku XX wieku jako port dla spławianego Wisłą drewna, które 
było tutaj również przechowywane zimą i poddawane obróbce w tartaku. Dziś port pełni funkcję 
rekreacyjną. 

  
Przy Przystani AZS (fot. Łukasz Klimkiewicz) 
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Martówka (fot. Łukasz Klimkiewicz) 

 

 
Droga przy ogródkach działkowych (fot. Łukasz Klimkiewicz) 
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Brzeg Wisły (fot. Łukasz Klimkiewicz) 

O czym musimy pamiętać przy projektowaniu konsultowanej przestrzeni? 
Teren wzdłuż Wisły od Przystani AZS do Portu Drzewnego jest miejscem pozostającym pod opieką 
konserwatorską wynikającą z walorów historycznych tego obszaru (teren wzdłuż Martówki) oraz 
ochroną związaną z ustanowieniem obszarów ochronnych NATURA 2000. Ograniczeniem w 
zagospodarowaniu tej przestrzeni jest również jej funkcja gospodarcza widoczna w rejonie lokalizacji 
miejskiej oczyszczalni ścieków i dla tego odcinka zarezerwowana. Te uwarunkowania wpłyną na 
projekt przyszłego zagospodarowania tej przestrzeni. Należy pamiętać, że większość terenu 
poddanego konsultacjom jest położona w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, co 
jednak nie wyklucza zagospodarowania tego miejsca na cele rekreacyjno-sportowe (m.in. ciągi 
pieszo-rowerowe, place zabaw, siłownie). 

Weź udział w konsultacjach i powiedz nam, co powinno znaleźć się na terenie położonym wzdłuż 
prawego brzegu Wisły od Przystani AZS do Portu Drzewnego.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spotkajmy się nad Wisłą! 
Przyjdź na spotkanie  
18 lipca 2015 r. w godz. 11.00-14.00 spotykamy się przy Przystani AZS. Zapraszamy do udziału także 
dzieci, dla których zaplanowano wiele atrakcji. 
22 lipca 2015 r. o godz. 16.30 zapraszamy mieszkańców na spacer badawczy na Martówce (zbiórka 
przy mostku). 
29 lipca 2015 r. o godz. 17.00 spotykamy się na statku WANDA. Podczas rejsu będziemy zbierać 
uwagi mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż Wisły. Przedstawimy także wyniki 
diagnozy dla konsultowanego terenu, przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną. 

UWAGA: obowiązują wcześniejsze zapisy na rejs statkiem! Osoby chcące wziąć udział w rejsie 
prosimy o kontakt telefoniczny po nr. tel. 56 611 86 73 lub mailowy: konsultacje@um.torun.pl 

W ramach konsultacji społecznych prowadzimy także diagnozę użytkowania tego terenu za pomocą 
badania ankietowego oraz obserwacji terenowej. Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety 

mailto:konsultacje@um.torun.pl
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internetowej, której wyniki posłużą do zaplanowania zmian na tym obszarze, które będą lepiej 
odpowiadać potrzebom mieszkańców. 
Czekamy też na uwagi mailowe pod adresem: konsultacje@um.torun.pl do 31 lipca 2015 r. Możesz w 
tym celu skorzystać z formularza konsultacyjnego. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konsultacje - i co dalej? 
Po zakończeniu procesu konsultacji powstanie raport, który zostanie opublikowany na stronie Urzędu 
Miasta Torunia, a jego wyniki zostaną przekazane uczestnikom konkursu studialnego na 
zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły - od Przystani AZS do Portu Drzewnego. Wiosną 
przyszłego roku, po ogłoszeniu wyników konkursu, zwycięski projekt zagospodarowania terenu 
zostanie zaprezentowany mieszkańcom. 
Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w miarę możliwości współfinansowania ze środków 
nowej perspektywy funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Data publikacji: 2015-07-06 
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Strona portalu Facebook, profil Mój Toruń, 6 lipca 2015 r.  
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Gazeta Pomorska, 8 lipca 2015 r.  
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Telewizja Toruń, 8 lipca 2015 r.  

 

 

Portal ursnews.pl, 9 lipca 2015 r.  
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Gazeta Wyborcza, 10 lipca 2015 r.  

 

 Nowości, 13 lipca 2015 r.  
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Gazeta Pomorska, 14 lipca 

 

 

Radio Pik, 17 lipca 2015 r.  
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Gazeta Pomorska, 20 lipca 2015 r.  

 

 

Nowości, 20 lipca 2015 r.  
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Radio GRA 22 lipca 2015 r.  
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Nowości 22 lipca 2015 r. 

 


