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1.

INFORMACJE FORMALNE
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze Studium stanowi zmianę: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” – uchwalonego Uchwałą 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia
18 maja 2006r.
Zmianę sporządzono, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073), na podstawie Uchwały 668/09
Rady Miasta Torunia z dnia 29 pażdziernika 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
niniejszej zmiany.
Pierwszym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, sporządzonym w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz.
415 ze zm.) – było „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia” – uchwalone Uchwałą Nr 512/2000 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lipca 2000 r.
Na podstawie Uchwały Nr 189/03 Rady Miasta Torunia z dnia 11 września 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. dokumentu (w oparciu o przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz.717 ze
zm.), dokonano aktualizacji przedmiotowego dokumentu. Zmiana została uchwalona Uchwałą
Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.
W wyniku przeprowadzonych ocen aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”, na podstawie Uchwały Nr 668/09 Rady
Miasta Torunia z dnia 29 października 2009 r. - przystąpiono do zmiany ww. obowiązującego
dokumentu.
W analizowanym okresie od dnia 18 maja 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. zaobserwowano zmiany
wynikające m.in. z realizacji inwestycji (na podstawie decyzji administracyjnych) niespójnych z
kierunkami rozwoju określonymi w obowiązującym dokumencie i nowe tendencje rozwojowe w
szczególności w zakresie polityki transportu publicznego o znaczeniu regionalnym (m.in. szybka
kolej BIT CITY) i lokalnym (m.in. sieć tramwajowa) oraz w zakresie uzbrojenia w sieci
wodociągowo-kanalizacyjne.
Zmianie uległy też uwarunkowania związane z gospodarowaniem przestrzenią. Dotyczy
to w szczególności: wyłączenia z eksploatacji radiolinii i wiążącą się z powyższym –
bezprzedmiotowość wyznaczania pasa ochronnego tej linii, zaktualizowanego opracowania n/t
obszarów osuwania się mas ziemnych, zmiany obowiązujących przepisów: dot. terenów
uznanych za zamknięte, dot. prawa wodnego, rewitalizacji a także dot. ochrony przyrody (m.in.
obszary Natura 2000).
Ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeanalizowano również w okresie od
1 lipca 2009 r. do 31 lipca 2014 r. W uchwale nr 874/14 Rady Miasta Torunia z 23 pażdziernika
2014r., uznano również nieaktualność w części studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.
Ponadto zaszły zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) dotyczące zakresu jakie powinno uwzględniać i
określać studium.
2. ZESPÓŁ AUTORSKI I WSPÓŁPRACUJĄCY
Niniejsze opracowanie stanowi zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia (uchwalonego Uchwałą 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18
maja 2006r.). W pracach projektowych wykorzystano treść dotychczas obowiązującego studium,
sporządzonego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu pod kierunkiem głównego
projektanta mgr inż. arch. Elżbiety Przyjemskiej-Kociołek.
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- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji
2020+ – załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 października 2013 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice –
załącznik do uchwały Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz –
załącznik do uchwały Nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka
Nieszawka – załącznik do uchwały Nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 lutego 2000 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka
– załącznik do uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej
z dnia 19 października 2011 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia,
załącznik do uchwały Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.
- Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 – załącznik do uchwały Nr 935/10 Rady
Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r.
- Strategia Rozwoju Miasta Torunia, Raport o stanie miasta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i
Programowania Europejskiego.
- Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010–2013 – załącznik Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Torunia na lata 2010–2013, Urząd Miasta Torunia, uchwała Nr 764/10
Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2010 r., Nr 882/10 z dnia 30 września 2010 r.,
Nr 813/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2011–2043, Urząd Miasta Torunia,
załącznik do uchwały Nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20 stycznia 2011 r. z późn.
zmianami (ostatnia nowelizacja uchwała nr 38/11 z dnia 2 lutego 2011r.).
- Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2016–2041 – załącznik do uchwały
Nr 202/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zmianami. (ostatnia
nowelizacja uchwała nr489/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.)
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia w latach 2007–2015, Urząd Miasta Torunia,
załącznik do uchwały Nr 624/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn.
zmianami (ostatnia nowelizacja – uchwała Nr 903/14 Rady Miasta Torunia z dnia
13 listopada 2014 r.)
- Program Rewitalizacji Miast. Opracowanie Eksperckie (09.2014) – element projektu
partnerskiego „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy
i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014–2020”
- Uchwała nr 513/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji na terenie miasta Torunia
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Torunia na lata 2009–2012 – załącznik
do uchwały Nr 644/2009 Rady Miasta Torunia z dnia 17 września 2009 r.
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- Raport o stanie kultury w Toruniu 2012 – Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku
2020, Gmina Miasta Toruń, Toruń 2010, załącznik do uchwały nr 935/2010 Rady Miasta
Torunia z dnia 4 listopada 2010 r.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata
2005–2009 – uchwała Nr 718/2005 Rady Miasta Torunia z 10 marca 2005 r., Nr 1022/2006
z 18 maja 2006 r., Nr 314/2008 z 15 maja 2008 r.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata
2010–2014 – uchwała Nr 777/2010 Rady Miasta Torunia z 15 kwietnia 2010 r. z późn.
zmianami, tekst jednolity – załącznik do obwieszczenie nr 13/14 Rady Miasta Torunia z dnia
20 marca 2014 r.
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata
2015–2019 – uchwała Nr 95/15 Rady Miasta Torunia z 18 czerwca 2015 r. z późn. zmianami,
tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Nr 30/16 Rady Miasta Torunia z 12 maja 2016 r.
- Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, Miejska
Pracownia Urbanistyczna, 2011 r.
- Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi na obszarze Torunia, Geotechnika sp. z o.o.,
Toruń 2007 r.
- Wyznaczenie granic bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia
terenów zalewowych – etap II – Drwęca, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział
Morski w Gdyni, 2004/2005
- Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – nadesłane wraz z pismem
z dnia 15.04.2015 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
- Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego – aktualizacja na lata 2011–2014 z perspektywą na lata 2015–2018, Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, załącznik do uchwały Nr XVI/299/11 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 19 grudnia 2011 r.
- Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012–2017
z perspektywą na lata 2018–2023, uchwała Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 26 października 2015 r.
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń - uchwała
Nr 416/12 Rady Miasta Torunia z 25 października 2012 r. z poźn. zmianami, (ostatnia
nowelizacja Nr 372/16 z dnia 21 lipca 2016 r.)
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia 2012 i Plan Gospodarki Odpadami dla
Miasta Torunia 2012 – załączniki do uchwały Nr 887/2010 Rady Miasta Torunia
z 30 września 2010 r.
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2013-2015 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2017-2020 – załącznik do uchwały Nr 678/13 Rady Miasta Torunia
z 19 grudnia 2013 r.
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- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010–2014 z perspektywą do
roku 2017, Toruń 2010 i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Toruńskiego na lata 20102014 z perspektywą do roku 2017, Toruń 2011 – załączniki do Uchwały Nr VI/35/2011 Rady
Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2011 r.
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015–2020 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, Toruń 2016 – załącznik do Uchwały Nr XVI/97/2016 Rady
Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r.
- Raport o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. – Inspekcja
Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 2015 r. oraz „Raporty...” z lat
wcześniejszych.
- Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za
rok 2015 – Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, Bydgoszcz–Toruń–Włocławek, 2016 r. oraz „Roczne oceny…” z lat
wcześniejszych.
- Sprawozdanie z realizacji badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. na terenie
miasta Torunia, Toruń 2010 r. – Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu, 2010 r.
- Program zapobiegania przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego – znowelizowana wersja
przyjęta uchwałą Nr 198/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. oraz uchwałą
Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.
- Roczne wykazy gruntów 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – Wydział Geodezji
i Kartografii UM Torunia
- Rejestr pomników przyrody miasta Torunia – stan na 2016 r., Wydział Środowiska i Zieleni
Urzędu Miasta Torunia
- Rejestr rezerwatów przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, 2017 r.
- Toruń i jego okolice, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Toruńskich Wodociągów z uwzględnieniem przedsięwzięć na lata 2003–2007 – załącznik
do uchwały Nr 1244/2002 Rady Miasta Torunia z 19 października 2002 r. z późn. zmianami
(ostatnia nowelizacja – na lata 2015–2023, załącznik do uchwały Nr 494/16 Rady Miasta
Torunia z 15 grudnia 2016 r.)
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta
Toruń na lata 2010-2025 – załącznik do uchwały Nr 873/2010 Rady Miasta Torunia
z 30 września 2010 r.
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Miasta Torunia (projekt – Aktualizacja 2015) – Energoekspert sp. z o.o., załącznik
do uchwały Nr 355/2016 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 r.
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- Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku, 2010 r.
- Plan działania na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Gminy Miasta Toruń do 2020 r. –
załącznik do uchwały nr 576/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r.
- Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania w energię
EDF Toruń SA – 07.2015 r.
- Plan gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasta Toruń na lata 2015-2020 r. – załącznik
do uchwały nr 177/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r., znowelizowany
uchwałą nr 589/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- uwarunkowania lokalizacji OZE (o mocy powyżej 100 KW w granicach administracyjnych
miasta w zależności od rodzaju instalacji w kontekście ich wpływu na istniejące lub
planowane funkcje terenów przyległych (Energoprojekt – sp. z o.o. Katowice, 12/2015 r.)
- Materiały i wnioski organów i instytucji złożone na etapie zawiadamiania o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 1032/06
z dnia 18 maja 2006 r.
- Zintegrowany plan transportu publicznego dla miasta Torunia na lata 2009–2015, Urząd
Miasta Torunia, załącznik do uchwały Nr 625/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia
2009 r.
- Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego
i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia. Fundacja „Rozwój
UTP” Bydgoszcz 2015 r.
- Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007–2015 – załącznik
do uchwały Nr 88/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2007 r.
- Społeczny audyt polityki rowerowej dla Torunia - Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
październik 2015 r.
- Generalne pomiary ruchu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2015 r.
- Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Katedra Budownictwa Drogowego,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 2012, 2014 r.
- Koncepcja Polityki parkingowej Miasta Torunia, Stadtraum Polska sp. z o.o. 2011 r.
- Studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
w latach 2007-2013 oraz studium wykonalności dla projektu pn. Integracja systemu
transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu BIT-CITY.
- www.torun.pl
- www.pttk.torun.pl
- mapawirtualneszlaki.pl
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4.

ZNACZENIE PRAWNE
OPRACOWANIA

STUDIUM

I

USTAWOWY

ZAKRES

JEGO

Obowiązek sporządzenia dokumentu planistycznego, jakim jest studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wprowadzony został ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm.) o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa obowiązująca od 11 lipca 2003 r. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) wprowadziła zasadnicze
zmiany dotyczące toku formalno-prawnego prac nad sporządzeniem studium, określiła jego
formę, a także zmieniła zakres jego problematyki.
Niniejsza zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia”– uchwalonego Uchwałą Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. została sporządzona zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz.1073 ze zm.).
Zakres przedmiotowy omawianego dokumentu obejmuje określenie uwarunkowań,
a na podstawie ich analizy – określenie kierunków rozwoju gminy.
Zakres uwarunkowań uwzględnianych w studium obejmuje w szczególności:
- dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
- stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony,
- stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość i jakość
zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia,
- zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
- potrzeby i możliwości rozwoju gminy, uwzględniające w szczególności:
analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz prognozy demograficzne, w tym
uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów
funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego; możliwości finansowania przez gminę wykonania
sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej,
służących realizacji zadań własnych gminy oraz bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę,
- stan prawny gruntów,
- występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
- występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
- występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla,
- występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
- stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
- zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
- wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej.
W ramach kierunków ustala się:
- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym
wynikające z audytu krajobrazowego (uwzględniając bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę),
- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz wyłączone z zabudowy (uwzględniając bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę),
- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego oraz uzdrowisk,
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obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
- obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami z planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i programów zadań rządowych,
- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego na podstawie
przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej,
- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią i osuwania się mas ziemnych,
- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej,
- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji,
- obszary zdegradowane,
- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
- obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie.
Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW,
a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.
-

Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. definiują studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako główny dokument dotyczący
gospodarki przestrzennej całego obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, określający
politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Studium nie jest jednak aktem prawa miejscowego, czyli przepisem gminnym, stanowiącym
podstawę do wydawania decyzji administracyjnych. Powyższe nie oznacza, że studium nie ma
znaczenia prawnego, bowiem:
- studium uchwalone przez radę gminy stanowi tzw. „akt kierownictwa wewnętrznego” tzn.,
że jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych;
- postanowienia studium wprowadzane są w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, czemu służy ocena stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań już na
etapie wstępnych analiz przed podjęciem przez radę gminy stosownej uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz stwierdzenie przez radę gminy nie
naruszenia ustaleń studium przed uchwaleniem miejscowego planu;
- ustalone w studium obszary:
▪
dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe na podstawie
przepisów odrębnych - są „zamrożone” inwestycyjnie do czasu uchwalenia planu
miejscowego,
▪
dla których gmina zamierza sporządzić plan - są „zamrożone” inwestycyjnie lub
mogą być „zamrożone” na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o ustalenie warunków zabudowy (uprzednio przed zmianami ustawy 12 miesięcy).
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Zebrane dane w części B Diagnozie i uwarunkowaniach rozwoju są zgodne ze stanem na koniec
2015r. oraz w części niektórych zagadnień na rok 2016 i 2017.
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II.

INFORMACJE WSTĘPNE

1.

OBSZAR, POŁOŻENIE I ROLA
ADMINISTRACYJNYM KRAJU

MIASTA

W OBECNYM

PODZIALE

Miasto Toruń zajmuje obszar 115,72 km² (11 572 ha). Od 1976 r. tj. od czasu przyłączenia
wsi Kaszczorek w części wschodniej miasta do 2014r. tj. do czasu zmiany układu
współrzędnych geodezyjnych, powierzchnia miasta obejmowała 115,75 km2 (11 575ha).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
państwa spowodowała nowy podział administracyjny kraju. Z dniem 1 stycznia 1991 r.
Toruń, będący od 1975 r. stolicą województwa toruńskiego, stał się siedzibą władz samorządu
województwa kujawsko-pomorskiego - Urzędu Marszałka Województwa i Sejmiku.
Będąc jedną ze 144 jednostek gminnych województwa (jedną z 17 gmin miejskich) pełni
równocześnie rolę jednego z 4 powiatów grodzkich. Położony w centrum województwa
kujawsko-pomorskiego graniczy: od północy z gminą Łysomice, od wschodu z gminą Lubicz,
od południa z gminą Wielka Nieszawka i od zachodu z gminą Zławieś Wielka.
Wymienione wyżej gminy wraz z gminami Łubianka, Obrowo i Czernikowo oraz miastem
i gminą Chełmża - stanowią powiat ziemski toruński (rys. nr 1 - PODZIAŁ
ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO).
2.

HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

2.1. Powstanie miasta i rys jego rozwoju do końca XIX wieku
Miasto Toruń, które otrzymało prawa miejskie w dniu 28 grudnia 1233 r., rozwijało się
bardzo szybko jako ważny ośrodek handlowy związany z bogatym zapleczem kujawskomazowieckim położony w miejscu przeprawy przez Wisłę, gdzie zbiegały się główne szlaki
handlowe ze Śląska, Wielkopolski i Mazowsza w kierunku Bałtyku. W krótkim czasie
kontakty handlowe przerodziły się w międzynarodowe, sięgające Skandynawii i Flandrii,
Rusi i Węgier, a nawet krajów arabskich. Coraz bogatsze miasto kupieckie stało się jednym
z głównych pośredników w handlu między krajami zachodniej i wschodniej Europy
i odegrało znaczną rolę w związku hanzeatyckim.
Duży napływ osadników spowodował, że już w 31 lat po otrzymaniu praw miejskich,
w 1264 r. powstało Nowe Miasto usytuowane stycznie do zamku i istniejącego Starego
Miasta. Nowe Miasto aż do 1454 r. było samodzielnym organizmem miejskim.
Cały obszar Starego i Nowego Miasta w obrębie murów miejskich został w pełni
ukształtowany w okresie średniowiecza i ściśle wypełniony gotycką zabudową. Ponieważ
nowy dom mógł powstać tylko na miejscu starszego, miasto nadal zachowało średniowieczny
charakter mimo szeregu inwestycji miejskich i prywatnych.
Inkorporacja Pomorza i ziemi chełmińskiej do Polski w 1454 r. była ostatecznym
zakończeniem rządów krzyżackich w Toruniu. Ścisły związek miasta z Polską utrwaliła
trzynastoletnia wojna z Zakonem, zakończona w 1466 r. II Pokojem Toruńskim.
Wielkie przemiany ekonomiczne, a przede wszystkim zmiana kierunku głównych szlaków
handlowych wpływa na zastój handlu toruńskiego i przejściowy kryzys gospodarczy
w ostatnich latach XV i na początku XVI w. Sytuacja finansowa miasta nie była jednak
niepomyślna, o czym świadczy budowa mostu stałego przez Wisłę. Był to w owych czasach
drugi po Krakowie most na Wiśle.
Po drugiej stronie Wisły, obok zamku dybowskiego, od końca XV w. rozwijała się nowa
osada, która z powodu częstego zalewania przez powodzie przeniesiona została na wzgórze
i występuje odtąd pod nazwą Podgórz.
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Miejski przemysł Torunia osiąga w połowie XVIII w. poważne znaczenie, reprezentując
wczesne formy kapitalizmu. Miasto posiadało ponad 40 wielkich zakładów przemysłowych,
skupionych przede wszystkim w trzech dużych ośrodkach, oddalonych o kilkanaście
kilometrów od Torunia. W Lubiczu, nad Drwęcą, zbudowano wielki młyn zbożowy
o czterech kołach, tartak, kuźnicę miedzi, papiernię i folusze. W Przysieku mieścił się
największy toruński browar, gorzelnia, młyn wodny i wiatrak. W Czerniewicach
zlokalizowana została krochmalnia.
Zabór w 1772 r. części Prus Królewskich przez państwo pruskie przyczynił się do szybkiego
upadku gospodarczego miasta. Wytyczona granica odcięła Toruń od północnego zaplecza,
a blokada pruska uniemożliwiła handel z Gdańskiem i Polską centralną.
Aneksja Torunia przez Prusy po drugim rozbiorze Polski kończy blisko sześciowiekowy
rozwój autonomicznej dotychczas republiki mieszczańskiej.
Po przyłączeniu Księstwa Warszawskiego Toruń otrzymał w 1809 r. własną municypalność,
wzorowaną na wielkich miastach francuskich. Miasto wraz z przedmieściami liczyło w tych
latach 10 000 mieszkańców.
Toruń stał się prowincjonalną siedzibą garnizonu i władz administracji pruskiej. Zniszczenia
wojenne, stałe przemarsze wojsk, rekwizycje oraz inne obciążenia, jak np. urządzenie
i utrzymywanie lazaretów spowodowały upadek gospodarczy miasta i jego mieszkańców.
W latach 1816-1848 Toruń, jako ważny, nadgraniczny punkt wojskowy, zostaje
przekształcony w twierdzę, która zdeterminowała dalszy rozwój urbanistyczny miasta,
najsilniej oddziałując na rozplanowanie nowych przedmieść. Pas fortyfikacji, o szerokości
600 m, wytyczony na opustoszałym, po działaniach wojennych w 1813 r., terenie przedmieść,
otoczył miasto ciasnym pierścieniem od strony lądu. Na lewym brzegu Wisły utworzono
przyczółek mostowy, umacniając również Kępę Bazarową. Budowę fortyfikacji rozpoczęto
w 1818 r. Wojsko zajęło też obszerne tereny wewnątrz miasta i przejęło liczne budynki. Stało
się również właścicielem średniowiecznych murów obronnych i ruin zamku.
W okresie tym zmienił się zasadniczo wygląd miasta przez usunięcie przedproży oraz
niwelację rynku i ulic, co pociągnęło za sobą przebudowę większości parterów. Dawne sienie
zamieniono na sklepy, dzieląc je najczęściej na dwie kondygnacje. Rozebrano wiele ważnych
dla historii i obrazu miasta obiektów, takich jak: ratusz nowomiejski, klasztor i kościół
dominikanów, bramę kotlarską oraz część murów nowomiejskich. W latach dwudziestych na
miejscu ratusza nowomiejskiego wzniesiono neoromański zbór ewangelicki.
Pierwsze połączenie kolejowe Toruń uzyskuje w 1862 r. Był to odcinek BydgoszczWarszawa, przebiegający wzdłuż lewego brzegu Wisły, na którym też wzniesiono dworzec
główny. Dzięki budowie mostu kolejowego i drogowego w 1873 r. oraz linii kolejowej
Berlin-Wystruć miasto stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. Nowy most, o stalowej
konstrukcji usytuowany został powyżej miasta. Zastąpił on stary u wylotu ul. Mostowej, który
uległ ostatecznej likwidacji w 1855 r. Zbudowano też dworce: Toruń-Miasto i Mokre.
Od dworca miejskiego przeprowadzono w 1878 r. bocznicę kolejową wzdłuż całego
nadbrzeża, przedłużając ją 10 lat później do nowo założonego, poniżej ul. Rybaki, portu
drzewnego wraz ze stocznią rzeczną.
Lata siedemdziesiąte XIX w. są okresem olbrzymich inwestycji militarnych prowadzonych
przez państwo pruskie. Toruń, podniesiony w 1871 r. do rangi twierdzy pierwszego stopnia,
otrzymał nowoczesne fortyfikacje, które składały się z dwu pierścieni: wewnętrznego,
biegnącego po linii wałów z początku XIX w. i zewnętrznego, otaczającego miasto
w odległości około pół mili, wzdłuż fortecznej szosy okrężnej, obejmującego 14 wielkich
fortów i szereg licznych obiektów towarzyszących. W 1884 r. podwojono prawie obszar
miasta przez przyłączenie terenu od strony wschodniej, zawartego pomiędzy Nowym
Miastem, dworcem kolejowym a stawem Kaszowym, przekształconym już wcześniej na dwie
szerokie fosy forteczne. Prawie połowę nowego obszaru zajęły koszary i budynki szpitalne.
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Pozostałą cześć podzielono szachownicowo na bloki pod zabudowę mieszkalną,
pozostawiając obszerny plac (Pl. Św. Katarzyny), na którym w latach 1894-1897 stanął
neogotycki kościół garnizonowy Św. Katarzyny.
Wskutek budowy tak potężnych umocnień zbędne stały się średniowieczne mury obronne,
które szybko zostały rozebrane dla uzyskania terenu pod zabudowę. Na zasypanych fosach
wzniesiono na przełomie XIX i XX w. budynki straży pożarnej, nowy kościół ewangelicki,
gmachy policji, starostwa, hotelu, teatru, szkoły przemysłowej oraz banku.
Również wewnątrz dawnego obrębu murów powstaje w tym czasie szereg wielkich
gmachów: Dwór Artusa zbudowany w 1891 r., szpital miejski przy ul. Przedzamcze, szkoły:
przy Zaułku Prosowym, ul. Prostej i ul. Wielkie Garbary, gmach Towarzystwa Naukowego
na rogu ulic Wysokiej i Dominikańskiej.
Przemiany gospodarcze miasta na przełomie XIX i XX w. wywarły także wpływ
na budownictwo prywatne. Rozbiórce uległo wiele starych szczytowych kamienic
mieszczańskich, na miejscu których zbudowano nowe. Dla zaspokojenia głodu
mieszkaniowego podwyższa się dawne kamienice, nadbudowuje 1-2 piętra. Równocześnie
powstaje typowe dla kapitalizmu zjawisko nadmiernego zagęszczenia parceli lub
powstawania nieregulowanej, chaotycznej zabudowy, jak np. na fosie pomiędzy Starym
a Nowym Miastem.
Miasto, liczące wraz z przedmieściami jeszcze w połowie XIX wieku ok. 10 000
mieszkańców, rozwija się bardzo szybko w następnych latach, a dowodem tego jest znaczny
wzrost ludności: 1864 r. – 14 000, w 1880 r. – 20 600, 1906 r. – 46 000 wraz
z przedmieściami i Mokrem, nie wliczając w to załogi twierdzy w sile 5 600 ludzi. Przez cały
ten okres Toruń był przede wszystkim miastem garnizonowym i urzędniczym.
W latach 1861-1895 powstało w Toruniu 100 nowych zakładów przemysłowych, w tym aż 52
przemysłu spożywczego, 15 - drzewnego, 15 - maszynowego i wyrobów metalowych,
6 - przemysłu materiałów budowlanych. Były to niewielkie zakłady zatrudniające średnio
kilkunastu pracowników. Mimo rozwoju przemysłu, nadal wiele produktów wykonywali
rzemieślnicy.
2.2. Rozwój Torunia w XX wieku i XXI wieku.
Dalszy rozwój Torunia wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Objęcie miasta
przez władze polskie, po pierwszej wojnie światowej nastąpiło 18 stycznia 1920 r.
Ludność miasta w 1920 r. liczyła 37,4 tys., około 10 tys. mniej niż Toruń liczył w okresie
poprzedzającym wybuch I wojny światowej.
Wybór na stolicę województwa pomorskiego otworzył przed miastem nowe perspektywy
rozwoju gospodarczego i kulturalnego.
Stosunkowo dobre wyposażenie miasta w infrastrukturę administracyjno-usługową
i techniczną było w pierwszych latach po odrodzeniu państwa wystarczające dla pełnionych
funkcji. Jednakże dynamiczny wzrost funkcji egzogenicznych wynikających z rozbudowy
administracji publicznej i gospodarczej spowodował szybkie wyczerpanie się istniejących
rezerw w zabudowie usługowej, a stały przyrost ludności wymagał budowy nowych
mieszkań, przede wszystkim dla imigrującej ludności.
Rozbudowany w latach zaboru system fortyfikacji, koszar, placów ćwiczeń oraz innych
obiektów wojskowych spowodował, iż układ przestrzenny miasta dostosowany do celów
militarnych zupełnie nie odpowiadał potrzebom wynikającym z nowej roli miasta.
Historyczny zespół staromiejski pełniący funkcję śródmieścia nie był należycie powiązany
z izolowanymi przedmieściami, które również nie były powiązane miedzy sobą,
a jednocześnie były ogromnie zróżnicowane pod względem stanu technicznego zabudowy,
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wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i usługowej bądź standardu
mieszkaniowego.
Efekty działalności inwestycyjnej Torunia międzywojennego, które dotyczyły przede
wszystkim budowy nowych arterii komunikacyjnych, obiektów administracyjno-usługowych,
nowych osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw budowlanych,
zaczęły się uwidaczniać w drugiej dekadzie okresu międzywojennego.
Podstawą koncepcji układu komunikacyjnego było stworzenie arterii wschód-zachód
i ściślejsze połączenie obu brzegów Wisły przez budowę nowego mostu drogowego (19281933). Do najważniejszych inwestycji komunikacyjnych zrealizowanych w latach 1933-1937,
zaliczyć należy: budowę Alei Jana Pawła II, na północ od wylotu nowego mostu drogowego,
oraz tzw. obwodnicy staromiejskiej - zachodniej i północnej granicy śródmieścia (ul. Wały
Gen. Sikorskiego, ul. Dąbrowskiego).
W latach 1924-1937 wybudowano w Toruniu 18,4 km ulic, w tym ok. 3,5 km szerokich arterii
wylotowych o trwałej nawierzchni z kostki bazaltowej.
Nowe inwestycje drogowe nie były w stanie zniwelować dotychczasowych zaniedbań w tym
względzie, ponieważ za intensyfikacją budownictwa mieszkaniowego, dokonującą się już
na przełomie stuleci, nie nadążał rozwój infrastruktury komunalnej. Stąd coraz częściej
budynki mieszkalne wznoszono przy ulicach nie uzbrojonych, nie posiadających jezdni,
chodników, oświetlenia, przewodów kanalizacyjnych. Stan ten w okresie międzywojennym
nie uległ radykalnej zmianie, jedynie na Bydgoskim Przedmieściu domy stawiano wzdłuż ulic
zaopatrzonych w wymienione urządzenia. W połowie lat 30-tych potrzeby w tym zakresie
były już ogromne. Łączna długość ulic nie urządzonych bądź urządzonych prowizorycznie
wynosiła około 74 km na 120 km ogólnej długości ulic.
Tereny położone na najbliższym obrzeżu Starego Miasta, wzdłuż obwodnicy oraz przy
ul. Czerwona Droga, ul. Odrodzenia i Przy Kaszowniku - przeznaczono na dzielnicę
gmachów użyteczności publicznej, urzędów i biur.
W latach 1928-1933 wzniesiono m.in. budynki: Dyrekcji Okręgowej, Banku Rolnego,
Starostwa Krajowego (obecnie Collegium Minus UMK), Dyrekcji Lasów Państwowych.
Ogółem do połowy lat trzydziestych wybudowano w Toruniu 9 gmachów reprezentacyjnych,
państwowych i innych budynków użyteczności publicznej.
Na uwagę zasługuje również wzniesiony w 1936 r. kościół Chrystusa Króla wraz
z założeniem parkowym na Mokrem, wpisujący się w nurt architektury modernistycznej.
Ruch budowlany, w tym przede wszystkim mieszkaniowy, w pierwszym dziesięcioleciu
Polski niepodległej, był słaby. Dopiero w latach 1926-1928 z pożyczek Banku Gospodarstwa
Krajowego i częściowo z budżetu miejskiego sfinansowano pierwsze inwestycje
mieszkaniowe.
W latach trzydziestych nowe osiedla mieszkaniowe zakładano według szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego i na terenach uprzednio uzbrojonych. Chodziło nie tylko
o racjonalną zabudowę nowych terenów ale również o stopniowe scalenie poszczególnych
przedmieść poprzez likwidacje pruskich „klinów izolacyjnych”. Dotyczyło to zwłaszcza
integracji Bydgoskiego Przedmieścia i Chełmińskiego Przedmieścia. W tym celu na klinach
wzniesiono wiele budowli publicznych i mieszkalnych. W ten sposób w rejonie ulic
Kraszewskiego, Słowackiego, Matejki, Mickiewicza, Krasińskiego, Fałata i Reja, gdzie
w latach trzydziestych wystąpiła największa koncentracja budownictwa mieszkaniowego,
ukształtowała się zwarta, kilkupiętrowa zabudowa mieszkalna, „poprzetykana” gmachami
instytucji państwowych (zwłaszcza przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza) i domami typu
willowego, które stanowiły wizytówkę ówczesnego miasta (np. przy ul. Słowackiego).
Natomiast przy ul. Św. Józefa z myślą o rodzinach robotniczych, powstało osiedle domków
1-2 piętrowych o niższym standardzie. W ich pobliżu zlokalizowano klasztor
Redemptorystów, a miedzy ulicami Balonową i Bema, koszary, które połączono z istniejącą
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halą balonową i lotniskiem dla sterowców oraz boisko sportowe. Jedynie na Rybakach
dominowała nadal zabudowa parterowa, bądź jednopiętrowa o niskim standardzie. Z kolei
przy ul. Żwirki i Wigury Towarzystwo Osiedli Robotniczych z Warszawy sfinansowało
budowę piętrowych, czterorodzinnych domków. Inny charakter miały wille wzniesione
wzdłuż ul. Legionów przez lepiej sytuowanych urzędników państwowych i samorządowych.
Kontrastowały one zwłaszcza z osiedlem bezdomnych i biedaków rozpościerającym się
w rejonie wzgórz wydmowych (tzw. Kozackie Góry).
W stosunkowo krótkim czasie, od początku lat trzydziestych do wybuchu II wojny światowej,
wybudowano w Toruniu ponad 7 200 mieszkań. Budownictwo wielorodzinne koncentrowało
się przede wszystkim na Bydgoskim Przedmieściu. Przykładem społecznego budownictwa
mieszkaniowego jest zespół domów mieszkalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy
ul. Matejki (1932-1933) i budynek „Vesty” przy ul. Mickiewicza. Zabudowa ulic:
Szymanowskiego, Moniuszki, Słowackiego, Prusa i Matejki była realizowana przez
prywatnych właścicieli. W rejonie ulic: Fałata, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego,
Kasprowicza i Reja powstała kolonia małych domów mieszkalnych. Ta forma zabudowy
o typie bliźniaczym lub szeregowym, polegająca na budowie na stosunkowo oszczędnej
działce o wielkości około 250 m² budynku mieszkalnego, najczęściej o trzech mieszkaniach
była bardzo popularną formą realizacji programu mieszkaniowego. Budownictwo
jednorodzinne w postaci wolnostojących domów mieszkalnych realizowano na Wrzosach
i w Czerniewicach. Na terenie wszystkich przedmieść powstawały, poza wymienioną
zabudową, budynki mieszkalne wolnostojące, na działkach indywidualnych.
Zasadnicze zmiany granic administracyjnych Torunia nastąpiły w II połowie lat trzydziestych.
Najpierw do obrębu lewobrzeżnego terytorium miasta został przyłączony niewielki obszar
Piasków (4,4 ha) i Podgórz (9,6 ha), a w dwa lata później nieco większy fragment Nieszawki
(14 ha). Poszerzono również granice Podgórza włączając do niego wieś Piaski, a także wsie
Stawki i Rudak, tworzące od 1936 r. wspólne przedmieście Toruń-Podgórz. Wreszcie
zniesiono miasto Podgórz w powiecie toruńskim, które następnie włączono do Torunia.
Przyłączono też do Torunia z gminy wiejskiej Podgórz – gromady Stawki, Rudak, z gminy
Lulkowo część gromady Różankowo. W wyniku tych zmian obszar administracyjny miasta
powiększył się aż o ok. 2 300 ha osiągając w kwietniu 1938 r. 5 960 ha.
W końcu lat trzydziestych granice Torunia biegły wzdłuż linii kolejowej do Czarnowa,
na wschodzie za Jakubskim Przedmieściem przecinały Wisłę w okolicach Kaszczorka,
a na południu przebiegały w pobliżu Czerniewic, cegielni na Rudaku do miejsca, gdzie
rozwidlają się szosy na Poznań i Bydgoszcz i dalej na zachodzie granica biegła Wisłą, aż poza
teren portu drzewnego, gdzie skręcała ku północy. Otoczenie Torunia lasami stanowiło
naturalną barierę rozwoju.
Toruń po wcieleniu do macierzy oraz uczynieniu zeń stolicy województwa i siedziby władz
administracyjnych II instancji nabrał wybitnie urzędniczego charakteru. Na początku lat
dwudziestych uruchomiono wprawdzie kilkanaście nowych obiektów przemysłowych, w tym
pięć zakładów przemysłu poligraficznego, kilka zakładów przemysłu metalowego
i maszynowego, dwa tartaki, browar pomorski J. Chronowskiego, powstały również
w mieście zalążki przemysłu włókienniczego i chemicznego - były to jednak przedsiębiorstwa
małe, bardziej o charakterze usługowo-rzemieślniczym niż miastotwórczym. Dopiero
w latach, gdy tempo rozwoju Torunia uległo wyraźnemu przyspieszeniu, nastąpiło również
ożywienie stosunków w przemyśle. W latach 1930-1932 w odległości ok. 3 km od centrum
miasta przy Szosie Bydgoskiej zbudowano Polsko-Belgijskie Zakłady Chemiczne „Polchem”,
produkujące głównie nawozy fosforowe dla rolnictwa. Był to największy pod względem
kubatury zakład międzywojennego Torunia (61,2 tys.m³). Ponadto powstało wówczas kilka
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.
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Jedną z głównych dziedzin produkcji w międzywojennym Toruniu było ogrodnictwo
charakteryzujące się wysokim poziomem kultury hodowlanej. Gospodarstwa ogrodnicze,
rozmieszczone były głównie na Mokrem i Chełmińskim Przedmieściu, na terenach
podmokłych, nie nadających się pod zabudowę.
W końcu lat trzydziestych, gdy miasto rozwijało się zgodnie z uchwalonym w 1935 r. planem
zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem rozgałęzionego systemu bocznic
kolejowych, wychodzących z dworca Toruń-Mokre, zaczęła formować się dzielnica
przemysłowa na Jakubskim Przedmieściu. Jej zaczątkiem były zbudowane jeszcze przed
I wojną światową, a teraz znacznie rozbudowane, zakłady o charakterze usługowokomunalnym, jak: Rzeźnia Miejska, Krochmalnia, (Zakłady Ziemniaczane „Lubań-Wronki”),
Fabryka Pierników i Czekolady Gustawa Weese’go, przejęta na początku 1939 r. przez
Związek Spółdzielni Spożywców RP „Społem”, czy wreszcie nowa gazownia, której budowę
rozpoczęto w połowie 1938 r., a ukończono dopiero w 1942 r. Obok budowy nowych
zakładów istniejące starsze fabryki poddawano remontom i modernizacji, wprowadzając
nowoczesny park maszynowy.
W międzywojennym Toruniu od samego początku ukształtował się silny ośrodek kulturalny
o zasięgu wykraczającym poza region pomorski. Odzwierciedleniem tych tendencji były
organizacje, stowarzyszenia i instytucje o określonej randze, zasłużone nie tylko na niwie
kulturalnej i naukowej, ale także w walce o przetrwanie polskości w czasach zaborów, jak
Towarzystwo Naukowe (TNT), Archiwum Miejskie i kilka drukarni.
Wyrazem przemian strukturalnych w życiu kulturalnym miasta były tak różnorodne
przedsięwzięcia, jak: uruchomienie Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika (1923 r.) największej w okresie międzywojennym biblioteki naukowej na Pomorzu, założenie
Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela (1926 r.), działalność Konfraterni Artystów
(od 1921 r.), Instytutu Bałtyckiego (w latach 1925-1937) - drugiej obok TNT placówki
naukowej, Muzeum Pomorskiego w ratuszu (od 1930 r.) oraz rozgłośni Polskiego Radia
(od 1935 r.), która spełniła ważną rolę kulturotwórczą i podnosiła prestiż miasta jako stolicy
regionu.
Wybuch II wojny światowej przerwał dotychczasowy rozwój miasta. Działania wojenne we
wrześniu 1939 r. nie spowodowały w mieście większych zniszczeń. Miasto było sporadycznie
bombardowane przez lotnictwo nieprzyjaciela, które ataki kierował na wybrane obiekty
wojskowe i strategiczne (dworce kolejowe i mosty na Wiśle). Armia „Pomorze”
po przegranej bitwie w Borach Tucholskich wycofała się w kierunku Warszawy. Jedynie nad
ranem 7 września zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa wycofujący się na lewy brzeg
Wisły Polacy, wysadzili oba mosty na rzece.
Utraciwszy rangę ośrodka wojewódzkiego Toruń stał się miastem powiatowym zatrzymując
prawa miasta wydzielonego.
W okresie okupacji nie prowadzono większych robót budowlanych. W latach 1939-1940
wyburzono kilka obiektów fortecznych, jak np. między ul. Wały a ul. 3 Maja, w okolicy
szpitala wojskowego, w pobliżu zbiornika gazowni przy ul. Franciszkańskiej oraz rozebrano
synagogę przy ul. Szczytnej. W 1941 r. przeprowadzono regulację niektórych ulic, w związku
z czym zaszła konieczność przebudowy suteren (przy ul. Św. Ducha, Kopernika, Piekary,
Rabiańskiej, Łaziennej, Żeglarskiej, Mostowej, Podmurnej). Planując rozbudowę przemysłu
w zachodniej części miasta, pobudowano w Porcie Drzewnym trzy hale fabryczne oraz baraki
biurowe i gospodarcze. W 1943 r. odbudowano po pożarze, jaki wybuchł w maju 1941 r.,
wielki zespół młynów na Mokrem, a następnie rozbudowano go. Na Kluczykach powstała
nowa parowozownia, na pobliskim Podgórzu wieża ciśnień. Natomiast prawie zamarła
realizacja nowego budownictwa mieszkaniowego. W okresie okupacji niemieckiej
pobudowano na terenie miasta zaledwie kilka małych domków, głównie na terenach
miejskich w okolicach ul. Fałata i na Podgórzu.
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W skutek dyskryminacyjnej polityki hitlerowskiej, masowych egzekucji, aresztowań
i wysiedleń, nastąpił wielki spadek ludności polskiej. Toruń liczył w tym okresie ok. 62 tys.
mieszkańców, w tym 75% nowej, napływowej ludności niemieckiej.
W 1945 r. zapadły dwie niezmiernie ważne dla miasta decyzje. Toruń przestał pełnić funkcje
miasta wojewódzkiego, które przejęła sąsiednia Bydgoszcz, stał się natomiast miastem
uniwersyteckim. Wyeliminowanie tak ważnego czynnika miastotwórczego, jakim jest
ośrodek dyspozycji polityczno-administracyjnej związany z siedzibą władz wojewódzkich,
spowodowało ponad 10-letnią stagnację w życiu gospodarczym miasta nie przystosowanego
do pełnienia funkcji produkcyjnych.
Stopniowo urzędy przenoszono z Torunia i koncentrowano w stolicy województwa.
Socjalistyczna industrializacja miasta zapoczątkowana została poprzez rozbudowę przemysłu
w ramach „Trzyletniego planu odbudowy gospodarczej 1947-1949”.
Pod koniec 1947 r. w opustoszałym budynku przy ul. Szerokiej uruchomiona została
Państwowa Fabryka Konfekcyjna (późniejsze Toruńskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego),
zatrudniająca 365 pracowników, głównie kobiet, produkująca ubrania robocze. Wówczas też
pojawił się projekt urządzenia w Toruniu trzech wielkich zakładów przemysłowych: fabryki
przyrządów elektrycznych, fabryki konfekcji bieliźniarskiej oraz fabryki ekstraktów
garbarskich w Porcie Drzewnym. W kwietniu 1949 r. rozpoczęto od podstaw budowę
Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia (PZWANN), które
zlokalizowano przy ul. Żółkiewskiego. Wcześniej, jesienią 1948 r. wykorzystano opuszczone
forty przy ul. Pod Dębową Górą i przy ul. Poznańskiej urządzając w nich spółdzielcze
tuczarnie drobiu, rozbudowano także urządzenia rzeźni miejskiej.
Począwszy od 1947 r. nastąpił wyraźny wzrost stanu liczebnego przedsiębiorstw handlowych
i usługowych sektora państwowego i spółdzielczego, przy równoczesnym, gwałtownym
zmniejszeniu się stanu sektora prywatnego. W ten sposób stworzono podstawy do pełnego
opanowania rynku przez uspołeczniony handel detaliczny, który całkowicie usuwał elementy
kupiectwa prywatnego.
O ile w pierwszych latach po wojnie dokonywały się rewolucyjne zmiany w systemie
politycznym i ekonomicznym Torunia, o tyle kształt miasta i jego struktura nie uległy
większym przeobrażeniom. U progu lat pięćdziesiątych ogólna powierzchnia Torunia
wynosiła 6 012 ha, z czego na miasto rozciągające się wzdłuż prawego brzegu Wisły
przypadło ok. 3 808 ha, a na część lewobrzeżną ok. 2 204 ha.
W roku 1955 miasto liczące 92 tysiące mieszkańców osiągnęło najbardziej niekorzystną
sytuację charakteryzującą się między innymi:
- odpływem kadry fachowców do bardziej uprzemysłowionych ośrodków w kraju,
- wyjazdami do pracy poza Toruń, głównie do Bydgoszczy, sięgającymi około 4 tysięcy
osób,
- wzrostem rejestrowanej rezerwy siły roboczej w ilości około 4 tysięcy osób,
- wielkością zatrudnienia, stanowiącego niecałe 35% ogółu ludności miasta,
- zatrudnieniem w przemyśle w wielkości 12,2 tys. osób, co stanowiło 38% ogółu
zatrudnionych w mieście,
- stagnacją budownictwa mieszkaniowego i pogorszeniem się sytuacji mieszkaniowej
w mieście (w strukturze zabudowy mieszkaniowej w 1955 r. 74% zabudowy to budynki
sprzed 1918 r., 17,2% - zabudowa z lat 1918-1945, a 8,8% to zabudowa zrealizowana po
1945 r.).
Poprawa nastąpiła dopiero w ostatnich latach planu 6-letniego. Budową nowych zakładów
produkcyjnych (Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia, Chłodni,
Fabryka Opatrunków) zapoczątkowano proces przeobrażania struktury społecznej
i gospodarczej miasta.
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W roku 1957 zapadły decyzje o budowie w Toruniu dwóch dużych zakładów
przemysłowych: przędzalni wełny czesankowej i zakładów włókien sztucznych.
Nastąpił także proces rozbudowy połączonej z modernizacją szeregu istniejących zakładów
przemysłowych, co wpłynęło na zwiększenie zatrudnienia w mieście i złagodziło istniejącą
do tej pory anormalną sytuację gospodarczą. Uruchomienie w 1964 r. zakładów włókien
sztucznych „Elana”, a w 1965 r. przędzalni wełny czesankowej „Merinotex” zapoczątkowało
rozwój Torunia jako ośrodka przemysłowego. W roku 1960 zaludnienie miasta osiągnęło
104,9 tys. mieszkańców, zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej wzrosło do 39,4 tys. osób.
W związku z rozwojem przemysłu i znacznym wzrostem ilości mieszkańców (w latach 196170 ludność Torunia zwiększyła się o 25 tys. osób), ożywiło się również budownictwo
mieszkaniowe. Pod budowę nowych osiedli przeznaczono tereny zajęte niegdyś przez pas
XIX-wiecznych fortyfikacji otaczających śródmieście. Powstały tu zespoły bloków przy
ul.: Przy Kaszowniku, Zjednoczenia i Moniuszki, 5-tysięczne osiedle Młodych-Matejki,
osiedle przy ul. Reja oraz osiedle na Mokrem przy ul. Bażyńskich.
W latach 80-tych na wschodnich terenach powstała tak zwana sypialnia miasta, którą
stanowiły trzy wielkie osiedla: Rubinkowo I, Rubinkowo II i Na Skarpie. Zaczęło rozwijać się
też budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na takich obszarach jak: Wrzosy, Stawki,
Czerniewice.
Ponadto, na zachodnich terenach miasta w latach 70-tych, rozbudowano uczelnię Mikołaja
Kopernika (która powstała po wojnie), zakładając miasteczko uniwersyteckie na Bielanach,
stanowiące do dziś ciekawy przykład nowoczesnej architektury II połowy XX wieku.
Przyspieszony rozwój miasta, został zdynamizowany reformą administracyjną kraju z roku
1975, kiedy to Toruń, po raz kolejny, stał się siedzibą władz wojewódzkich. Kolejnym
istotnym krokiem w dziejach miasta oraz całego kraju, była zmiana ustrojowa, która dokonała
się w 1989 roku. W efekcie przemian politycznych władze miasta uzyskały realny wpływ
na dalszy rozwój Torunia, w tym także na rozwój przestrzenny. Ponadto, na mocy decyzji
papieża Jana Pawła II z 1992 roku, miasto stało się siedzibą biskupstwa.
Lata 90. XX wieku to czas kiedy Toruń odzyskuje i ugruntowuje swoją rolę jako ośrodek
gospodarczy, akademicki, turystyczny i kulturalny. Potwierdzeniem tego faktu jest decyzja
z 4 grudnia 1997 roku o wpisaniu Zespółu Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, podczas XXI plenarnej sesji Komitetu
Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu. Ponadto Toruń staje się miejscem w którym
życie kulturalne przeżywa swoisty renesans – międzynarodowe i krajowe festiwale teatralne,
filmowe oraz muzyczne na stałe wpisują się w pejzaż toruńskiej Starówki.
1 stycznia 1999 weszła w życie kolejna reforma administracyjna kraju, która wprowadziła 3stopniową strukturę podziału terytorialnego. Z dotychczasowych 49 regionów utworzono 16,
a Toruń i województwo toruńskie, wraz z bydgoskim i włocławskim, weszły w skład
województwa kujawsko-pomorskiego. W nowych uwarunkowaniach administracyjnych
Toruń stał się jedną z dwóch stolic regionu, z siedzibą władz samorządu województwa.
Natomiast siedziba władz wojewódzkich administracji państwowej znajduje się
w Bydgoszczy.
Akcesja Polski do struktur unijnych w 2004 roku i pozyskanie funduszy strukturalnych stało
się kolejnym impulsem do zintensyfikowania rozwoju infrastrukturalnego, przestrzennego,
gospodarczego i społecznego miasta, utrwalając tym samym mocną, społeczno-gospodarczą
pozycję Torunia wśród polskich miast.
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2.3. Funkcje miasta w ujęciu historycznym
Strategiczne usytuowanie Torunia w okresie ponad wiekowej niewoli na peryferiach Prus, tuż
przy granicy z Rosją, spowodowało, że został on pozbawiony tych elementów, które
stanowiły o rozwoju świetności i bogactwie miasta w minionych wiekach. Należały do nich:
niezwykle korzystne położenie zarówno geograficzne (szlaki komunikacyjne) jak i polityczne
(samorządność i niezależność) oraz dalekosiężny handel - rozwijający się ze względu
na zaplecze regionu kujawsko-chełmińskiego i centralnych ziem polskich, zwłaszcza
Mazowsza.
W XIX w. wskutek oderwania miasta od tradycyjnych szlaków handlowych oraz rynków
zbytu i zaopatrzenia w Królestwie Polskim – w rezultacie protekcjonistycznej polityki celnej
Rosji - dotychczasowe czynniki miastotwórcze zanikły. Odtąd głównym celem pruskiej
polityki wobec Torunia było całkowite uzależnienie miasta od zaborcy i likwidacja tradycji
ustrojowych, gospodarczych, kulturalnych i religijnych. Na stagnacje w jego rozwoju
wpływały takie czynniki, jak: świadome hamowanie wzrostu przemysłu i handlu przez zalew
rynku towarami pruskimi, przeciwdziałanie napływowi do miasta żydowskich
przedsiębiorstw oraz utrzymujący się jeszcze przymus cechowy, wreszcie zbyt późne
włączenie Torunia w obręb pruskiej sieci komunikacyjnej, zwłaszcza kolejowej. Natomiast
ograniczenia budowlane, związane z rozwojem twierdzy, między innymi uniemożliwiły
na szerszą skalę włączenie miasta w wir dokonującej się w połowie XIX wieku rewolucji
przemysłowej. Industrializacja stawała się wówczas głównym czynnikiem rozwoju miast,
stwarzając podstawę do szybkiego awansu cywilizacyjnego zamieszkującej je społeczności.
W całym okresie rządów pruskich dominującym czynnikiem miastotwórczym Torunia była
rozbudowa twierdzy. Wiodącej funkcji militarnej podporządkowane zostały w drugiej
połowie XIX w. pozostałe funkcje miasta, zwłaszcza funkcja komunikacyjna, a w dalszej
kolejności handlowa, przemysłowa i administracyjna.
Poza administracją wojskową (inspektorat twierdzy i dowództwa stacjonujących tu jednostek
wojskowych), z ważniejszych instytucji cywilnych znajdowała się w Toruniu jedynie siedziba
tzw. sądu krajowego, czyli sądu II instancji.
Usytuowanie Torunia w granicach II Rzeczpospolitej i uczynienie zeń stolicy województwa
wpłynęło zasadniczo na zmianę jego charakteru. Wprawdzie pozostał on miastem wojskowourzędniczym lecz w okresie międzywojennym przeważała funkcja administracyjna.
Natomiast właściwości strategiczne twierdzy toruńskiej i rola miasta w systemie obronnym
państwa odgrywały nadal dużą rolę, o czym świadczy utrzymywanie tu jednego
z największych garnizonów wojskowych.
W okresie międzywojennym głównym czynnikiem miastotwórczym Torunia stała się
rozbudowa administracji. Obok siedziby województwa (Pomorski Urząd Wojewódzki)
i powiatu (Starostwo Powiatowe) mieściły się tutaj liczne urzędy o zasięgu wojewódzkim:
Starostwo Krajowe Pomorskie, Wojewódzki Sąd Administracyjny, urzędy resortowe (w tym
m.in. siedziba jednego spośród 8 okręgów sądów okręgowych, jednego spośród 4 okręgów
szkolnych (Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego) i jednego spośród 4 okręgów
Dyrekcji Dróg Wodnych oraz Dyrekcja Okręgowa Lasów Państwowych, Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych, siedziba Komendy Policji Państwowej XIII Okręgu i inne. Działały
tu liczne banki. Oprócz Oddziału Banku Polskiego oraz dwóch oddziałów mniejszych
banków poznańskich w Toruniu funkcjonowały samodzielnie Pomorski Bank Rolniczy
i Bank Związku Spółek Zarobkowych.
Równocześnie Toruń stał się siedzibą organizacji zawodowych rolników z woj. pomorskiego
z Pomorską Izbą Rolniczą na czele, a później także rzemieślników, których reprezentowała
Pomorska Izba Rzemieślnicza.
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W okresie międzywojennym Toruń był największym obok Grudziądza skupiskiem wojska
na ziemiach północnych Polski. Po rozwiązaniu Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorza
z siedzibą w Grudziądzu, w 1922 r. zlokalizowano w Toruniu jeden spośród 10 okręgów
wojskowych czyli Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII, mieszczące się na Woli Zamkowej.
Obok niego w mieście znajdował się Inspektorat Armii oraz stacjonowały liczne jednostki
wojskowe różnych rodzajów broni. Toruń był również ważnym ośrodkiem baloniarstwa,
tak wojskowego jak i sportowego. W dalszym ciągu funkcjonowało na Bielanach jedno
z największych w ówczesnej Polsce lotnisk wojskowych oraz hala, w której przechowywano
balony napełniane gazem (ul. Balonowa). Dopełnieniem tych elementów świadczących o roli
jaką odgrywało wojsko w życiu miasta, było rozbudowane szkolnictwo wojskowe. Mieściło
się tu Centrum Szkolenia Artylerii, obejmujące liczne szkoły i kursy. Silny Garnizon
wojskowy wywierał wpływ na stosunki ludnościowe i ukształtowanie przestrzenne miasta.
Międzywojenny Toruń był również siedzibą placówek dyplomatycznych. Przy
ul. Bydgoskiej 34/36, naprzeciwko Komendy Policji Państwowej, mieścił się Konsulat
Generalny Rzeszy Niemieckiej, ustępujący rangą jedynie poselstwu niemieckiemu
w Warszawie, przy ul. Słowackiego Konsulat Belgijski, zaś przy ul. Mostowej 38 rezydował
Honorowy Agent Konsularny Republiki Francuskiej.
Po II wojnie światowej miasto stało się siedzibą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który
powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 roku, i tym samym zyskało
rangę ośrodka akademickiego, kontynuującego tradycje Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Ponadto zapoczątkowana po 1945 roku intensywna industrializacja kraju sprawiła,
ze Toruń stał się ważnym ośrodkiem przemysłu: chemicznego, elektronicznego, metalowego,
włókienniczego i spożywczego - zmodernizowano już istniejące zakłady przemysłowe oraz
wybudowano nowe.
Rok 1989 przyniósł radykalne zmiany dotyczące systemu ustrojowego, a także otworzyły się
nowe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, tak dla kraju jak i dla miasta. Toruń
zyskał miano ośrodka, który stawia na biznes, innowację, naukę i na turystykę. Wpisanie
Zespołu Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Naturalnego UNESCO podniosła rangę miasta i zdynamizowało m.in. rozwój różnych form
turystyki w tym przede wszystkim turystyki kulturowej czy biznesowej.
Obecnie
Toruń
pełni
wiele
ważnych funkcji. Jest
istotnym
ośrodkiem
gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim oraz turystycznym, a także ważnym
węzłem drogowym i kolejowym.
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I.
1.

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
POŁOŻENIE
GEOGRAFICZNE
ZEWNĘTRZNE

I

PRZYRODNICZE

POWIĄZANIA

Położenie geograficzne
Toruń położony jest w obrębie kotliny, zwanej Kotliną Toruńską lub Toruńsko-Bydgoską.
Region ten stanowi rozległe nieckowate rozszerzenie doliny Wisły, wcięte na głębokość 50-60 m
w otaczające obszary wysoczyzn morenowych: Pojezierze Chełmińskie od północnego-wschodu
i Równinę Inowrocławską od południa. Charakterystyczne dla Kotliny Toruńskiej
ukształtowanie rzeźby terenu w postaci poziomów terasowych obniżających się ku Wiśle, z na
ogół słabo wykształconymi krawędziami między nimi - nie podkreśla wyraźnego wcięcia doliny
w wysoczyzny. Kotlina Toruńska wchodzi w skład Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.
Niewielki północno-wschodni fragment miasta (rejon Grębocina) leży w obrębie Pojezierza
Chełmińskiego reprezentując typ środowiska przyrodniczego wysoczyzny morenowej.
Toruń leży na styku trzech regionów geograficzno-historycznych: Kujaw, Ziemi Chełmińskiej
i Ziemi Dobrzyńskiej.
Przyrodnicze powiązania zewnętrzne
Geosystem Torunia charakteryzuje bardzo duży stopień otwarcia i rozległy zasięg terytorialny.
Granica administracyjna miasta przebiega przez integralne struktury przyrodnicze, stanowiące
wielkoprzestrzenny system obszarów przyrodniczo-krajobrazowych.
Wisła i Drwęca są osią, odpowiednio międzynarodowych i krajowych, korytarzy ekologicznych,
obejmujących doliny tych rzek. Inne, mniejsze cieki: Struga Toruńska, Struga Lubicka, Kanał
Nieszawski – są osią korytarzy lokalnych, międzygminnych. Zasięgi zlewni rzek
przepływających przez miasto oraz stan środowiska przyrodniczego w ich obrębie ma zasadnicze
znaczenie dla funkcjonowania miasta, a zwłaszcza stan środowiska przyrodniczego zlewni
Drwęcy, rzeki stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Torunia.
Lasy leżące na peryferiach miasta – od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej –
są częścią większych kompleksów leśnych, tzw. Puszczy Toruńsko-Bydgoskiej.
Grunty użytkowane rolniczo we wschodniach i zachodnich peryferyjnych częściach miasta –
są fragmentami większych kompleksów rolnych leżących w gminach sąsiednich.
POWIĄZANIA PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNE MIASTA TORUNIA - przedstawia rysunek
nr 5.
2.

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

2.1

System przyrodniczy miasta

W ujęciu przestrzennym podstawowy system przyrodniczy miasta nawiązuje do pierścieniowopasmowo-klinowego układu terenów zieleni.
Trzon systemu stanowią 2 strefy przyrodniczo-aktywne:
dolina Wisły, w obrębie której występuje bogactwo zbiorowisk roślinnych, starorzecza,
gleby wyższych klas bonitacyjnych, utwory biogeniczne,
lasy zlokalizowane na obrzeżach miasta, będące częścią kompleksów leśnych
rozprzestrzeniających się poza granice miasta
Strefy te wykazujące ciągłość przestrzenną, przyrodnicze powiązania ponadlokalne, sprzyjają
migracji zwierząt.
Rolę powiązań miedzy tymi obszarami, w postaci płatów i sięgaczy pełnią:
kompleksy zadrzewień (na os. Bielany),
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ogrody działkowe (m.in. na os. Rubinkowo, os. Wrzosy, w rejonie Otłoczyńskiej
na os. Rudak),
tereny zielni urządzonej (w szczególności: „zieleń forteczna”, skwery i zieleńce
w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego, tereny zieleni osiedlowej na os. Na Skarpie),
cieki i zbiorniki wodne (Struga Toruńska, Struga Lubicka, jezioro Nagus),
tereny zieleni nieurządzonej i pól na wyższych terasach Wisły (rejon os. Grębocin).

Mniejsze strefy przyrodniczo-aktywne rozproszone w strukturze zurbanizowanej wzbogacają
fizjonomię miasta i urozmaicają środowisko przyrodnicze - w większości występują wyspowo
i nie wykazują powiązań przestrzennych.
2.2. Rzeźba terenu
W granicach miasta Torunia wyróżnia się następujące jednostki morfogenetyczne:
pradolinę Wisły i Drwęcy, obejmującą dno doliny, terasy rzeczne i krawędzie teras,
wysoczyznę morenową.
Krawędzie teras
Doliny Wisły i Drwęcy posiadają system teras rzecznych, oddzielonych od siebie mniej lub
bardziej czytelnymi krawędziami. Na ogół są to załomy rozmyte, słabo wyróżniające się
w terenie, nie stanowiące barier w zagospodarowaniu przestrzennym. Spośród czytelnych
w terenie krawędzi, największe wysokości (do 35 m) osiąga skarpa biegnąca od mostu
kolejowego, wzdłuż Wisły przez Winnicę w kierunku Kaszczorka i Antoniewa. Jej krawędź
opada stromo ku Wiśle, osiągając spadki do 70%. Terasa o wysokości 10-20 m ciągnie się
na lewym brzegu Wisły od Otłoczyna, przez Czerniewice po Rudak i dalej wzdłuż linii
kolejowej na Podgórzu.
Fragmenty wysokich krawędzi terasowych występują w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia.
Inna, niższa lecz czytelna krawędź, utrwalona w większości roślinnością leśną rozprzestrzenia
się od osiedla Brzeziny po Barbarkę.
Wysokie i czytelne krawędzie terasowe stanowią o walorach przyrodniczych miasta, stwarzają
też ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym. W ich strefach występują zagrożenia
procesami erozyjnymi i denudacyjnymi.
Terasy rzeczne
Powierzchnie teras rzecznych są płaskie, o spadkach w większości nie przekraczających 2%.
W obrębie miasta występują: terasa zalewowa, terasy nadzalewowe i terasy wyższe.
Terasa zalewowa występuje bezpośrednio nad korytem Wisły (35-40 m n.p.m.). W jej obrębie
występują liczne starorzecza, będące śladami dawnych koryt rzecznych.
Terasy II i III są zaliczane do teras nadzalewowych. Terasa II obejmuje fragmenty Kaszczorka.
Większe przestrzenie tego osiedla zajmuje terasa III (45-43 m n.p.m.), obejmująca także
fragmenty Bydgoskiego Przedmieścia.
Terasa IV (46-50 m n.p.m.) zajmuje Śródmieście, większość Bydgoskiego Przedmieścia, Rudak,
Stawki i północną część Podgórza. Południową część Podgórza zajmuje natomiast terasa V.
Terasy VIII (63-64 m n.p.m.) i IX (70-71 m n.p.m.) obejmują większość prawobrzeżnej
zurbanizowanej części miasta - odpowiednio: osiedle Wrzosy i Rubinkowo, Mokre, Jakubskie.
Niemal płaskie ukształtowanie powierzchni teras, w większości o zatartych krawędziach
pomiędzy nimi, jest elementem sprzyjającym rozwojowi urbanistycznemu.
Wysoczyzna
Wysoczyzna morenowa obejmuje jedynie niewielki obszar na północno-zachodnich obrzeżach
miasta w rejonie Grębocina. Wznosi się ona na wysokości 81-103 m n.p.m., stanowiąc
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stosunkowo płaską równinę, urozmaiconą licznymi płytkimi zagłębieniami, falistościami
i pagórkami morenowymi. Od dolin Wisły i Drwęcy jest oddzielona wyraźną krawędzią.
Wydmy
Wydmy stanowią charakterystyczny element rzeźby miasta i okolic. Występują one w postaci
pól wydmowych lub rozmieszczone są pojedynczo. Wydmy mają kształty paraboliczne, wałowe
i nieregularne, a utrwalone roślinnością prezentują duże walory krajobrazowe.
Największe pola wydmowe występują na południowych obrzeżach Torunia (na poligonie
wojskowym). Owe pola wydmowe oraz wyniesienia wydmowe w obrębie Rudaka, Stawek
i Podgórza wchodzą w skład tzw. pola wydmowego toruńsko-aleksandrowsko-gniewkowskiego.
Do południowo-zachodniej granicy miasta Torunia przylega obszar chronionego krajobrazu
„Obszar wydmowy na południe od Torunia” (utworzony w 1992r. na podstawie Rozporządzenia
Nr 2/92 Woj.Tor. z dnia 10 grudnia 1992 r., Dz.Urz. Woj.Tor. Nr 27/92 poz.178 z późn. zm.).
Wydmy zlokalizowane po prawej stronie Wisły w obrębie miasta stanowią wschodnią część
innego pola wydmowego, rozciągającego się od ujścia Drwęcy po Bydgoszcz-Fordon.
W zurbanizowanej części miasta wyróżniają się wydmy: tzw. Rudelka (przy ul. BemaBalonowa) i Piekarskie Góry (przy ul. Słowackiego-Kraszewskiego). Odkryte piaszczyste
powierzchnie narażone są na procesy erozji wietrznej.
Antropogeniczne elementy rzeźby
W zurbanizowanej części miasta działalność człowieka doprowadziła do dużych przekształceń
rzeźby, zwłaszcza złagodzenia załomów pomiędzy terasami, niwelacji wydm, przekształceń
terenu związanego z układem wodnym (Struga Toruńska, staw Kaszownik, rowy melioracyjne),
budowlami ziemnymi (fortyfikacje), wyrobiskami poeksploatacyjnymi (okolice lotniska, Rudak,
Grębocin).
Czytelne i obce w krajobrazie formy pochodzenia antropogenicznego związane są z wałami
przeciwpowodziowymi.
Hipsometrię, strefy geomorfologiczne, spadki terenu oraz wybrane antropogeniczne elementy
rzeźby przedstawiono na rysunku nr 7 - RZEŹBA TERENU.
2.3.

Wody

Warunki hydrogeologiczne
Zlewnia hydrologiczna obejmująca Toruń wykracza poza granice administracyjne miasta,
w związku z tym znaczna część wód napływa spoza jego obszaru.
2.3.1. Wody powierzchniowe
Wody płynące
Głównym ciekiem i osią hydrograficzna Torunia jest rzeka Wisła. W granicach miasta
przepływa od 726 km biegu do 745 km biegu rzeki, czyli na długości ok. 19 km jako rzeka
uregulowana. Jej szerokość na odcinku przepływającym przez miasto dochodzi do 500 m,
osiągając głębokość 3-5 m. Średni poziom zwierciadła wody przy posterunku wodowskazowym
w Toruniu wynosi 35,5 m n.p.m. Wahania poziomów wody w rzece dochodzą do 6 m. Spadek
wody jest łagodny i waha się w zależności od jej stanów od 0,12 do 0,18 ‰. Niewielki spadek
powoduje akumulację rumowiska, co z kolei powoduje pojawianie się ławic i zmienność
przebiegu nurtu. Wysokie stany wód powodują podtopienia nieobwałowanych terenów
położonych na terasie zalewowej (rejon Kaszczorka, Rudaka, Bydgoskiego Przedmieścia).
Więcej: maksymalne notowania stanów wód – patrz: dział II.3.1.1.
Największym, prawobocznym dopływem Wisły jest Drwęca. Jej ujściowy odcinek pokrywa się z
fragmentem granicy miasta. Uchodzi do Wisły w 728,4 km rzeki Wisły. Drwęca płynie silnie
meandrującym korytem, w głęboko wciętej dolinie. Wahania stanów wody dochodzą do ok. 5 m.
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Pomiędzy miejscowościami Młyniec i Lubicz zlokalizowane jest powierzchniowe ujęcie wody
dla miasta Torunia.
Struga Toruńska to trzeci co do wielkości ciek w obrębie miasta, biorący swój początek
poza granicami miasta w rejonie wsi Wronie (całkowita jej długość wynosi 54,4 km,
w granicach miasta 10,4 km). Ciek był poddawany radykalnym zabiegom hydrotechnicznym już
od XIII w. W Grębocinie(w km 9,17) Struga rozdziela się na dwa koryta:
Strugę Lubicką (o długości całkowitej 5 km, długości w granicach miasta - 2,4 km,
średniej szerokości w dnie 1-1,6-2,4 m, średniej głębokości 2,1 m.) płynącą w wyciętej
przez siebie dolinie erozyjnej Drwęcy, w korycie obustronnie porośniętym drzewami,
Strugę Toruńską (o średniej szerokość 2-2,5 m, głębokości 1-1,3 m.) dopływającą
do stawu Kaszownik, za którym na wysokości ul. Dąbrowskiego następuje rozdział wód
Strugi Toruńskiej na kanały: kanał „A” (kanał strugi właściwej, przechodzący pod
ul. Wały Gen Sikorskiego, ul. Strumykową, ul. Przedzamcze uchodząc do Wisły)
i kanał „B” (noszący nazwę Czerwonej Wody, jako kanał kryty doprowadzający wody do
Wisły w rejonie mostu drogowego poprzez koryto otwarte w rejonie „Doliny Marzeń”).
Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, Dz.U. z 2003 r Nr 16,
poz.149) ww. rzeki należą do kategorii wód powierzchniowych:
śródlądowe wody powierzchniowe istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej, stanowiące wartość publiczną - rzeka Wisła,
wody powierzchniowe, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków
wodnych na potrzeby rolnictwa - rzeka Drwęca, Struga Toruńska i Struga Lubicka.
Cieki płynące w południowej części miasta to m.in:
Kanał Główny Niziny Nieszawskiej (d. Kanał Nieszawski, o długości całkowitej - 10,8
km, a 2,24 km w granicach miasta) z wylotem do rzeki Wisły. Do cieku w rejonie PKP
Kluczyki uchodzi kanał odprowadzający wody z systemu melioracyjnego Podgórza, oraz
wylot kanalizacji ściekowej rejonu PKP „Kluczyki”.
Kanał Brzoza (d. Kanał Czerniewicki, w granicach miasta o długości 1,5 km), będący
lewobocznym dopływem Wisły z uregulowanym odcinkiem końcowym, a pozostałym zachowanym w stanie naturalnym.
Zbiorniki wodne
Większość toruńskich zbiorników wodnych występuje wzdłuż brzegów Wisły na terasie
zalewowej. Są to starorzecza będące śladami dawnych koryt rzecznych. Liczne starorzecza
występują w rejonie Czerniewic, Rudaka, Winnicy, Przedmieścia Bydgoskiego (m.in. Martówka
- powierzchnia - 1,7 ha). Niektóre ze starorzeczy zostały przekształcone antropogenicznie
i dostosowane do potrzeb gospodarczych. Są to: basen Portu Drzewnego (największy zbiornik
w Toruniu - powierzchnia 56,4 ha), basen Portu Zimowego (powierzchnia - 3,25 ha).
Inne zbiorniki wodne (również antropogeniczne) rozproszone są w strukturze miejskiej. Są to:
zbiorniki poeksploatacyjne (głównie po eksploatacji iłów), występujące na Rudaku (m.in.
jezioro Nagus, o głębokości do ok 10 m i powierzchni ok. 7 ha) i w parku
na Bydgoskim Przedmieściu,
zbiorniki towarzyszące fortyfikacjom (fosy) - występujące wokół fortów: X, XI, XV oraz
Przyczółka Mostowego,
zbiorniki retencyjne - m.in. Kaszownik.
2.3.2. Urządzenia melioracji wodnej
Struga Toruńska, Struga Lubicka, Kanał Główny Niziny Nieszawskiej (d. Kanał Nieszawski),
Kanał Brzoza (d. Kanał Czerniewicki) - to urządzenia melioracji podstawowych. Urządzenia
melioracji szczegółowych to system mniejszych cieków - rowów otwartych
i kanałów krytych.
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Charakterystykę cieków i rowów na terenie miasta Torunia przedstawia załącznik tabelaryczny
nr 1 - Tabela B I.2. - Wykaz cieków i rowów na terenie Torunia.
2.3.3. Wody podziemne
Poziom zalegania wódy gruntowych
W granicach miasta można wyróżnić trzy wyraźne rejony hydrogeologiczne, różniące się
generalnie poziomem zalegania pierwszego horyzontu wód podziemnych:
obszary wysoczyznowe - gdzie woda gruntowa zalega poniżej 4,0 m od pow. terenu,
obszar poziomów terasowych Wisły i Drwęcy o zróżnicowanej głębokości zalegania wód
gruntowych,
obszar den dolin Wisły i Drwęcy, gdzie woda gruntowa występuje najczęściej
na głębokości 1-2 m p.p.t.
Wg „Koncepcji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodnej i regulacji stosunków wodnych
na Terenie Torunia” wykonanej w 2004 r przez WPU-P „Melbud”sp.c., - tereny nadmiernie
uwilgotnione lub okresowo nadmiernie uwilgotnione występują w rejonie osiedli: GrębocinBielawy, Stawki, Podgórz, Wrzosy. Wcześniejsze szerokoprzestrzenne dane pochodzą
z opracowań ekofizjograficznych dla całego obszaru miasta Torunia (Opracowania
ekofizjograficzne ogólne miasta Torunia, WBPP, Toruń, 1979r) oraz opracowań
ekofizjograficznych sporządzanych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli: Stawki, Włocławska. Łódzka-Strzałowa, Kaszczorek, Kozackie
Góry, Wrzosy-Ugory (na przestrzeni lat: 1998-2002).
Realizacja programu ISPA w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wpłynęła na zmiany
poziomu zalegania wód, przyczyniając się do ich obniżenia.
Strefy o płytkim zaleganiu wód gruntowych oraz obszary nadmiernie uwilgotnione w oparciu
o powyższe dane - przedstawiono na rysunkach: nr 6 - WODY, nr 11 - OGRANICZENIA
FIZJOGRAFICZNE.
Zasoby wód podziemnych
Wody podziemne w obrębie miasta zlokalizowane są w obrębie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 141”Dolnej Wisły” (którego powierzchnia wynosi 354 km 2). Część
południowo-zachodnia Torunia leży w zasięgu obszaru najwyższej ochrony (ONO), a część
północno-wschodnia - obszaru wysokiej ochrony (OWO).
Na terenie miasta znaczenie użytkowe mają wody piętra czwartorzędowego i kredowego.
Miąższość poziomu czwartorzędowego jest zróżnicowana, najczęściej 10-20 m, dochodząc
do 40 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, lokalnie jest lekko napięte, obniżając się
w kierunku południowym od około 70 do 35 m n.p.m. Na wysoczyźnie wody czwartorzędowe
tworzą jeden wspólny poziom międzyglinowy o zwierciadle napiętym, które obniża się
w kierunku południowo-wschodnim od rzędnej około 87 do 70 m n.p.m. Zwierciadło wody
w poziomie czwartorzędowym zalega płytko pod powierzchnią terenu, często od 1 do 5 m,
w większości nie posiadając w stropie izolacyjnej warstwy utworów nieprzepuszczalnych.
W obrębie tego piętra stwierdza się młode wody infiltracyjne, zasilane m.in. opadami
atmosferycznymi. Z uwagi na brak izolacji wody te są najbardziej narażone na zanieczyszczenia
przesączające się z powierzchni terenu. (wg „Opinii w sprawie wyznaczenia obszarów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych”, H. Pomianowska, Toruń, 2005 r.).
Na terenie miasta eksploatowane są wody podziemne z utworów czwartorzędowych
z ujęcia „Mała Nieszawka” i „Czerniewice”. Zaopatrzenie miasta w wodę pochodzi także
z ujęcia infiltracyjnego „Jedwabno” oraz ujęcia powierzchniowego Drwęca w Lubiczu.
Awaryjnym ujęciem wód gruntowych jest ujęcie „Nowe Bielany” oraz studnia kredowa nr II
przy ul. Płaskiej.
Dla ww. ujęć wód wyznaczono strefy ochrony ujęć wody podziemnej i powierzchniowych, o
czym stanowią poniższe akty prawne w randze prawa miejscowego:
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„Toruń-Czerniewice” - Rozporządzenie NR 9/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie strefy ochronnej
awaryjnego ujęcia wody podziemnej „Toruń - Czerniewice” w Toruniu, województwo
kujawsko-pomorskie, Rozporządzenie NR 6/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 9/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. oraz
nr 10/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stref ochronnych awaryjnych ujęć wody
podziemnej „Wrzosy II” i „Toruń-Czerniewice” w Toruniu, województwo kujawskopomorskie,
Mała Nieszawka” - Rozporządzenie Nr 5/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i gminie Wielka
Nieszawka, województwo kujawsko-pomorskie oraz Rozporządzenie nr 3/2013
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmieniające
rozporządzenie Nr 5/2006 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód
podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka, woj. kujawsko
– pomorskie,
„Nowe Bielany” - Rozporządzenie NR 8/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 czerwca. 2004 r. w sprawie strefy ochronnej
awaryjnego ujęcia wody podziemnej „Nowe Bielany” w Toruniu, województwo
kujawsko-pomorskie,
„Drwęca Jedwabno ” - Rozporządzenie NR 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia. 2005 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Drwęca Jedwabno”: ujęcia wody
powierzchniowej z rzeki Drwęcy km 11+ 420 w m. Lubicz pn. „Drwęca”, ujęcia wód
podziemnych i infiltracyjnych w km 15 rzeki Drwęcy w rejonie wsi Jedwabno, gm.
Lubicz pn. Jedwabno.
Dla studni kredowej nr II przy ul. Płaskiej, została ustanowiona strefa ochronna zgodnie z
Decyzją powolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w sytuacji awaryjnej, wydanej
przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 kwietnia 2016r.
Rozporządzeniem Nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 30 września 2015 r. zniesiono strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „Wrzosy II” –
w związku z zaprzestaniem eksploatacji ujęcia.
Wody słodkie piętra kredowego wykorzystywane są głównie do zaspakajania potrzeb przemysłu,
udostępnione są również ludności w postaci zdrojów ulicznych. Kredowe piętro wodonośne ma
na terenie miasta charakter użytkowy i jest związane ze szczelinami, spękaniami oraz pustkami
krasowymi. Formy krasowe są wypełnione drobnoziarnistymi piaskami trzeciorzędu. Zasilanie
utworów kredy górnej odbywa się na Wysoczyźnie Chełmińskiej, na północy i na wschodzie
Torunia. Statyczne zwierciadło wody w części północnej występuje na rzędnej 60 m n.p.m.
obniżając się w kierunku do koryta Wisły do 36,6 m n.p.m.. Uzyskiwane wydajności są bardzo
zróżnicowane i wahają się od kilku do 121 m 3/h przy depresji 43 m (wg „Opinii…” jw., H.
Pomianowska, 2005 r.).
W rejonie Czerniewic występują wody mineralne chlorkowo-sodowe o dużej wydajności.
-

Źródliska
W zboczach dolin Wisły i Drwęcy występuje niewielka ilość naturalnych wód podziemnych
w postaci młak, wysięków i źródeł. Występują one głównie w obrębie skarpy ciągnącej się
od Winnicy, przez Kaszczorek do granic miasta, na Rudaku i okolicach Barbarki, a także
w okolicy Podgórza, w pobliżu linii kolejowej.
Wody powierzchniowe z uwzględnieniem urządzeń melioracji, działy wodne, strefy o płytkim
zaleganiu wód gruntowych i tereny podmokłe, główne użytkowe piętra wodonośne i stopień
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izolacji w odniesieniu do jednostek hydrogeologicznych, ujęcia i strefy ochronne ujęć wód
podziemnych, granice obszarów zagrożenia powodzią oraz wybrane elementy morfologii
przedstawia rysunek nr 6 - WODY.
2.4.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe

2.4.1. Budowa geologiczna
Na terenie Torunia wydziela się dwie jednostki geomorfologiczne o odmiennym wykształceniu
utworów czwartorzędowych. Największą powierzchnię miasta zajmuje fragment doliny dolnej
Wisły zwany Kotliną Toruńską. Północno – wschodni skraj miasta, w rejonie Grębocina nad
Strugą, powstał w wyniku procesów glacjalnych i stanowi południowy skrawek wysoczyzny
morenowej Pojezierza Chełmińskiego.
W wyniku procesów urbanizacyjnych, trwających na tym terenie od średniowiecza, pierwotna
powierzchnia została silnie zmieniona. W rezultacie tych zmian, pierwszą warstwą
od powierzchni są nasypy niekontrolowane o miąższościach od 1 do kilkunastu metrów (np.
zasypane fosy).
Holocen i plejstocen
Typowym elementem Kotliny Toruńskiej jest rozbudowany system tarasów rzecznych. Na
terenie Torunia wydzielono 6 tarasów pradolinnych (X – VIII, V, IV i II) oraz holoceńską
równinę zalewową. Tarasy pradolinne zbudowane są z piasków o różnej granulacji, głównie
piasków średnioziarnistych, leżących na warstwie żwirów lub żwirów z piaskami
i zdeponowanych na glinach zwałowych, iłach lub mułkach zastoiskowych plejstocenu bądź
bezpośrednio na iłach neogeńskich. W Kotlinie Toruńskiej miąższość osadów
czwartorzędowych wynosi od kilku do prawie 50 m. Najmniejsze miąższości osadów
czwartorzędowych stwierdzono na równi zalewowej na Rybakach (1,2 m), Jakubskim
Przedmieściu i w Kaszczorku (2,5 m) oraz na Bielanach (2,7 m).
W północno – wschodniej części miasta, w rejonie Grębocina, rozpościera się wysoczyzna
morenowa o wysokość dochodzącej do 85 m n.p.m. Stanowi ona płaską równinę urozmaiconą
płytkimi zagłębieniami i pagórkami morenowymi. Wysoczyzna morenowa zbudowana jest
z gliny zwałowej lub piasków gliniastych. Jej przypowierzchniową część budują dwa, lokalnie
trzy poziomy glin morenowych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia.
Poniżej występują piaski i żwiry rzeczne interglacjału emskiego, spoczywające na szarych
glinach zlodowaceń środkowopolskim. Lokalnie pod glinami, w dnach kopalnych dolin,
stwierdza się piaski kwarcowo – skaleniowe ze żwirem zaliczane do interglacjału
mazowieckiego (wielkiego). Miąższość osadów plejstocenu na wysoczyźnie dochodzi do 80100 m.
Neogen i Paleogen
Utwory neogenu w Toruniu reprezentowane są przez formację poznańską (dawniej iły pstre, iły
poznańskie) miopliocenu o miąższości oraz formacje adamowską i środkowopolską miocenu
górnego o miąższości do 25 m. Jedynie w Czerniewicach brak osadów neogenu
i paleogenu. W lewobrzeżnej części Torunia miąższość tych osadów waha się od 10 do prawie
45 m, natomiast w prawobrzeżnej części zmienia się od 20 m w rejonie Grębocina, 30-40 m
na Jakubskim Przedmieściu, do 75 m na Chełmińskim Przedmieściu.
Formacja adamowska reprezentowana jest przez piaski z wkładkami mułków piaszczystych z
cienkimi warstwami lub soczewkami węgla brunatnego, natomiast formacja środkowopolska
przez szare i szarobrunatne iły oraz mułki. Iły miopliocenu odsłaniają się
w wyrobiskach w Grębocinie i na Rudaku oraz widoczne były w zboczach tarasów na Jakubskim
i Bydgoskim Przedmieściu. Iły w Toruniu eksploatowane były na potrzeby rozwijającego się
miasta już od średniowiecza. Świadectwem są pozostałości czytelne w Ogrodzie Botanicznym
na Rybakach i w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.
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Lokalnie w stropie paleogenu stwierdza się występowanie piasków kwarcowo – glaukonitowych,
bezwapiennych, szarobrunatnych mułowców piaszczystych z glaukonitem oraz piasków
drobnoziarnistych i pylastych zaliczanych formacji mosińskiej górnej. Osady te leżą
na serii iłowcowo – mułowcowe z wkładkami piaszczysto – mułkowatymi, określanej
w literaturze jako „iły toruńskie”. Osady te mają miąższość do 30 m i powstały w środowisku
słodkowodnym, częściowo brakicznym.
Kreda
Utwory kredy górnej wykształcone są w postaci osadów morskich, głównie węglanowych:
margle, wapienie, opoki margliste i margle ilaste. Są to utwory skaliste, szczelinowe a w
stropowych partiach skawernowane bądź przykryte rumoszem marglistym. Strop utworów kredy
górnej występuje na głębokości około 40 m w rejonie koryta Wisły do ponad 120 m
na wysoczyźnie. Najwyżej w Toruniu strop kredy górnej występuje na Jakubskim Przedmieściu
tj. na rzędnej 11 m n.p.m., najniżej natomiast na terenie Starego Miasta na rzędnej - 45,5 m
n.p.m. To zróżnicowanie wynika z zaburzeń o charakterze tektonicznym i miejscami procesami
krasowymi. Wilczyński (1969r.) wyróżnił uskok o długości 5 km, biegnący od Stawek
do Jakubskiego Przedmieścia.
Na przeważającej części Torunia w stropie kredy górnej występują szare, twarde opoki,
na których leżą jasnoszare lub białe margle, margle ilaste oraz opoki margliste mastrychtu,
natomiast w południowej części miasta w stropie kredy pojawiają się stopniowo wychodnie
coraz starszych ogniw kredy górnej. Jest to związane z położeniem Torunia na pograniczu
dwóch jednostek strukturalnych pierwszego rzędu kompleksu cechsztyńsko – mezozoicznego
Niżu Polskiego, czyli odcinka kujawskiego wału środkowopolskiego w południowej części
miasta oraz niecki brzeżnej (odcinek warszawski) w pozostałej części Torunia.
(Powyższe informacje zaczerpnięto z materiału sporządzonego przez Geologa Powiatowego
UMT – Halinę Pomianowską.)
2.4.2. Warunki gruntowe
Generalnie na terenie Torunia występują korzystne warunki gruntowe. Do największych
ograniczeń dla zabudowy zalicza się tereny o płytkim występowaniu wód gruntowych, o dużych
spadkach terenu w strefach krawędziowych oraz występowanie w podłożu gruntów
organicznych.
Przeważająca część miasta położona jest na tarasach rzecznych, zbudowanych z piasków o
różnej granulacji o zmiennej miąższości zdeponowanych na glinach plejstocenu. Tereny
te są bardzo korzystne dla celów budowlanych. Występowanie na tarasach gruntów
organicznych, bądź nadbudowanie ich powierzchni nasypami, powoduje konieczność usunięcia
ich przed zabudową. Ograniczeniem będzie również płytkie położenie zwierciadła wody.
Niekorzystne warunki do zabudowy występują na tarasie zalewowym.
Na obszarze wysoczyznowym, zbudowanym z glin piaszczystych lub piasków gliniastych,
występują korzystne warunki dla celów budowlanych. Ograniczeniem są głównie duże spadki
terenu w strefach przykrawędziowych.
Szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych znajduje się w „Opracowaniu
fizjograficznym miasta Torunia” NOT ZUT 1979 r. oraz uaktualnione opracowaniami
ekofizjograficznymi sporządzonymi na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli: Stawki, Włocławska. Łódzka-Strzałowa, Kaszczorek, Kozackie
Góry, Wrzosy-Ugory).
Tereny o warunkach gruntowych stwarzających utrudnienia w zabudowie przedstawiono
na rysunku nr 11 OGRANICZENIA FIZJOGRAFICZNE.
2.5.

Tereny zieleni

2.5.1. Układ przestrzenny terenów zieleni
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System przestrzenny terenów zieleni w mieście nawiązuje do układu pierścieniowo-pasmowoklinowego. Układ ten jest niepełny i poszarpany, jednakże pozwalający wyodrębnić składające
się na niego elementy:
zewnętrzny pierścień lasów otaczających miasto powiązany z zewnętrznym układem
fortyfikacji Twierdzy Toruń – przerwany dwukrotnie doliną Wisły i po raz trzeci
w północno-wschodniej części miasta,
wewnętrzny pierścień zieleni urządzonej – otaczający zespół staromiejski – również
rozerwany w części północno-wschodniej,
pasmo zieleni nadwiślańskiej,
kliny - zróżnicowane pod względem wielkości i ciągłości pasma zieleni w strefie
zurbanizowanej, z których wyróżnia się pas ciągnący się od lasów bielańskich
w kierunku starówki.
Ciągłość ekologiczno-przestrzenną wykazują jedynie: pas zieleni nadwiślańskiej i lasy
lokalizowane na obrzeżach miasta powiązane z lasami pozamiejskimi.
Obecna forma przestrzenna terenów zieleni w znacznej mierze jest skutkiem przemian
gospodarczych i przestrzennych na przestrzeni wieków, jak np. związanych z budową
fortyfikacji Twierdzy Toruń z XIX/XX w. (wielkie wylesienia w strefie przedpola fortów oraz
nasadzenia wtórne). Rozwój przemysłu i gospodarki w XX wieku sprzyjał rozwojowi
przestrzennemu, a tym samym uszczuplaniu terenów zieleni.
Obecnie zauważalne są duże dysproporcje w udziale terenów zieleni w stosunku do terenów
zurbanizowanych, w stopniu nasycenia dzielnic mieszkaniowych w tereny zieleni oraz bliskość
i wielkość różnych form terenów zieleni względem obszarów zabudowy mieszkaniowej.
Odczuwalny brak terenów zieleni ma miejsce zwłaszcza w dzielnicach Mokre i Chełmińskie
Przedmieście.
Układ przestrzenny i strukturę terenów zieleni przedstawia m.in. rysunek nr 10 - ZASOBY
PRZYRODNICZE I WALORY KRAJOBRAZOWE oraz załącznik graficzny nr 2
PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU. SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA.
2.5.2. Lasy
Lasy leżące na obrzeżach miasta i rozprzestrzeniające się poza jego granice – są częścią
większych kompleksów leśnych w obrębie Puszczy Toruńsko-Bydgoskiej.
Powierzchnia wszystkich gruntów leśnych wynosi 2 955 ha (dane na dzień 31.12.2015 r.
na podstawie rocznych wykazów gruntów WGIK UMT). Powierzchnia lasów miejskich:
475,13ha, własności osób fizycznych: 228,18ha (wg „Uproszczonego planu urządzenia lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa” na lata 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r.).
Wskaźnik lesistości miasta Torunia wynoszący 25,5% przekracza lesistość województwa
kujawsko-pomorskiego (22,3%).
W skład lasów wchodzą głównie zbiorowiska ubogie. Pod względem zdrowotnym wykazują
znaczny stopień uszkodzeń wywołanych przez przemysł - defoliacje, deformacje koron, a co
za tym idzie słabą odporność biologiczną.
Wartość przyrodnicza, zbiorowiska leśne
Lasy położone w granicach miasta to lasy ochronne. Lasy będące własnością Skarbu Państwa
przypisane mają kategorie ochronności: lasy glebochronne i lasy wodochronne (wg Decyzji
z 2003 r. Ministra Środowiska).
Więcej: lasy ochronne – patrz: w części B, dział II.2.6.3.. Powierzchnię zajmowaną przez lasy
ochronne obrazuje rysunek nr 9 - LASY OCHRONNE.
Dominującym zbiorowiskiem leśnym na terenie miasta są bory sosnowe w szerokim ujęciu
(Vaccinio myrtilli – Pinetum), np. zbiorowiska borowe w lasach komunalnych wynoszą 76,4%,
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w lasach Nadleśnictwa Toruń 73,8%, lasowe odpowiednio: 22,2% i 24,4%, a olsy odpowiednio:
1,4% i 1,8%. W zbiorowiskach borowych warstwę drzew buduje najczęściej jednowiekowe
nasadzenie sosny, miejscami z domieszką brzozy i dębów, na ogół brak warstwy krzewów oraz
występuje ubogie runo, najczęściej trawiaste. Znaczne powierzchnie zajmują sztuczne
drzewostany sosnowe wprowadzone na grunty nieleśne, jako nasadzenia wtórne
na gruntach odlesionych ze względów militarnych.
Płaty boru sosnowego wykształcone są jako faza degeneracyjna kontynentalnego boru
mieszanego (Ouerco-roboris - Pinetum), a nawet uboższej postaci świetlistej dąbrowy
(Potentillo albae – Quercetum). Fitocenozy wymienionych zespołów zachowały się jeszcze
w północno-zachodniej części Torunia, w rejonie Barbarki. Ze względu na obecność szeregu
gatunków rzadkich w środkowej i północnej części Polski fitocenozy świetlistej, dąbrowy
są cennym obiektem przyrodniczym. Płaty boru mieszanego spotyka się też w północnowschodniej i południowo-wschodniej części miasta. Większość fitocenoz leśnych ma charakter
faz degeneracyjnych zbiorowisk leśnych. Na terenie Torunia znajduje się jedna z większych
w Polsce powierzchni stanowiących pozostałość po rozległych lasach łęgowych ciągnących się
w dolinach rzek – łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum). Zajmuje on część wyspy Kępa
Bazarowa. Ponadto w obrębie miasta na niewielkich powierzchniach wyróżniono zbiorowiska:
grąd (Tilio-Carpinetum) - na zboczach doliny Drwęcy i Strugi Toruńskiej oraz łęg jesionowoolszowy (Circaeo – Alnetum) – u podnóża skarpy w Kaszczorku oraz enklawy olsów – np.
w rejonie ul. Nieszawskiej (wg Studium ekologiczno-sozologiczne do planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Torunia, BPiWP, M.Przewoźniak, Gdańsk, 1993 r.).
Spośród występujących w Toruniu typów siedlisk, wymienione poniżej ujęte
są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. ws. określenia rodzajów
siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:
łęg topolowo-wierzbowy - Salici-Populetum,
łęg jesionowo-olszowy - Circaeo–Alnetum,
grąd subkontynentalny - Tilio-Carpinetum,
olsy i łozowiska - Alnetea glutinose,
świetlista dąbrowa - Potentillo albae – Quercetum.
Stan własności
W granicach miasta właścicielami lasów są: Skarb Państwa, Gmina Toruń i właściciele
prywatni.
W lasach będących własnością Skarbu Państwa, leżących w granicach miasta Torunia,
zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, przy całkowitej powierzchni
gruntów leśnych 2 087 ha, gospodarkę prowadzą nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Gniewkowo – powierzchnia gruntów leśnych zajmowana w granicach
miasta Torunia (w obrębie leśnym Otłoczyn) - ogółem ok. 380 ha,
Nadleśnictwo Dobrzejewice – powierzchnia gruntów leśnych zajmowana w granicach
miasta Torunia ( w obrębie Dobrzejewice) ogółem ok. 349 ha,
Nadleśnictwo Toruń – powierzchnia gruntów leśnych zajmowana w granicach miasta
Torunia (w obrębie Olek) ogółem ok. 1 355 ha,
Nadleśnictwo Cierpiszewo - powierzchnia gruntów leśnych zajmowana w granicach
miasta Torunia ok. 3 ha.
Około 870 ha stanowią lasy niepaństwowe: lasy komunalne i prywatne (na podstawie rocznych
wykazów gruntów WGIK UMT jw.).
Lasy komunalne tworzą niewielkie oderwane kompleksy leśne rozproszone w tkance miejskiej,
bądź przylegające do większych kompleksów lasów państwowych. Oderwane kompleksy leśne
pełnią często funkcję miejskich parków leśnych. Całkowita powierzchnia gruntów leśnych,
będących własnością gminną wynosi ok. 600 ha. Największy kompleks leśny lasów
komunalnych tworzą powiązane przestrzennie powierzchnie leśne: uroczysko Wrzosy
i Bielany. Kompleks ten znajduje się między Osiedlem św. Józefa i Szpitalem Wojewódzkim
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a terenami UMK i lotniskiem i łączy się on z kompleksem lasów państwowych. Pozostałe
kompleksy lasów komunalnych rozproszone są na terenie miasta. Są to m.in.: uroczysko „Kępa
Bazarowa” (częściowo położone na wyspie z roślinnością łęgu wierzbowo-topolowego
o cechach zbiorowiska naturalnego), uroczysko „Rudak”, uroczysko „przy Bema” (w skład
którego wchodzą kompleks ograniczony ulicami: Bema, Kraszewskiego i Słowackiego oraz
kompleks ograniczony ulicami: Fałata, Bema i Balonową), uroczysko przy Szosie Bydgoskiej.
Lasy prywatne zlokalizowane są głównie w otoczeniu dzielnicy Kaszczorek, na Rudaku.
Zajmują powierzchnię ok. 270 ha. (na podstawie rocznych wykazów gruntów WGIK UMT, dane
na dzień 31.12.2014 r.).
Strukturę przestrzenną lasów i strukturę własności przedstawiono na rysunku nr 8 TERENY
LEŚNE - STAN ZAGOSPODAROWANIA - STAN WŁADANIA, TERENY ROLNE - STAN
ZAGOSPODAROWANIA - BONITACJA GLEB.
2.5.3. Tereny zieleni urządzonej
Parki
Parki miejskie ogólnodostępne to:
Park na Bydgoskim Przedmieściu – w historycznym znaczeniu jest to założenie parkowe
zlokalizowane
pomiędzy ulicami: Bydgoską, Przybyszewskiego, Konopnickiej
i Rybaki a Martwą Wisłą. Obszar ten zajmuje powierzchnię ok. 24,4 ha. Wpisany jest do
rejestru zabytków pod nr A/75/1-2. Założony został w latach 80-tych XIX w. jako
kontynuacja niewielkiego parku przy cegielni datowanego na rok 1817. Park
od początku założony był na cele publiczne. Ostatecznie ukształtowana forma
przestrzenna w stylu krajobrazowym (do dziś zachowana) powstała w latach 20-tych
XX w. Na jego terenie występuje bogaty układ wodny i bogactwo gatunkowe roślin około 65 gatunków i odmian drzew oraz około 30 gatunków krzewów (wśród nich:
kasztan jadalny, kłęk kanadyjski, choina kanadyjska, miłorzęby dwuklapowe, iglicznia
trójcierniowa).
W potocznym rozumieniu mianem parku na Bydgoskim Przedmieściu określa się także,
przylegający do historycznego parku, od strony południowej, obszar błoni
nadwiślańskich wraz ze zbiornikiem wodnym „Martówka”. Nowozagospodarowany
obszar z urządzeniami rekreacyjnymi i ścieżkami spacerowymi – pełni funkcje
rekreacyjne jako przestrzeń publiczna-ogólnodostępna. Układ przestrzenny zieleni opiera
się na rozproszonym drzewostanie porastającym teren przed jego rewitalizacją,
o ubogim w składzie gatunkowym.
Park 1000-lecia na Podgórzu zlokalizowany przy ul Podgórskiej - usytuowany
na terenie zespołu fortyfikacji Przyczółek Mostowy, na stoku bojowym jego starszej
części zwanej Przedmieściem Górnym. Powierzchnia parku wynosi ok. 19 ha. Układ
kompozycyjny jest związany z ukształtowaniem terenu i umocnieniami fortecznymi.
Zasadniczy skład kompozycyjny tworzy drzewostan zróżnicowany wiekowo (m. in. 100
letnie wiązy i olchy oraz 190 letnie wiązy), krzewy stanowią tylko jego dopełnienie.
Układ wodny tworzy mokra fosa, potok Wielanda i staw. Park jest wpisany do rejestru
zabytków (nr wpisu do księgi rejestru woj.-kuj.-pom A/1268).
Park przy ul. Waryńskiego tzw. „Glazja” - założony na skłonie fortu św. Jakuba, zajmuje
powierzchnię ok.5 ha. Porośnięty jest w większości starodrzewiem, w ostatnich latach
częściowo zastąpionymi nowymi nasadzeniami.
Parki inne (d. rezydencjonalne, dydaktyczne):
Ogród zoobotaniczny przy ul. Bydgoskiej, na którego terenie rośnie wiele osobliwości
dendrologicznych, m.in.: korkowiec amurski (jedyny okaz w Toruniu), platan klonolistny
(największy okaz w Toruniu).
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Park przy dawnym dworze zwanym „Prezydentówką” na Bielanach – dawniej park
dworski, założony na początku XVIIIw., zajmuje powierzchnię ok. 4 ha. Obszar parku
wraz z dawnym budynkiem „Białym Dworem” wpisany jest do rejestru zabytków,
Park na Bielawach - zajmuje powierzchnię 3,4 ha. Założony został w latach
osiemdziesiątych XVIII w. jako przydworski park krajobrazowy z charakterystycznymi
dla stylu wnętrzami parkowymi. Reliktami z okresu świetności parku są około 200-letnie
dęby zlokalizowane przy północnej granicy parku, częściowo wkomponowane w system
komunikacyjny poza parkiem,
założenie parkowe na terenie Zespołu Wodociągów Stare Bielany przy ul. Św.Józefa.

Uroczyska leśne przy ul. Bema, przy ul. Kraszewskiego i na Kępie Bazarowej mają charakter
parków leśnych.
Skwery i zieleńce
Wśród skwerów i zieleńców miejskich wyróżniają się tereny zieleni otaczające zespół
staromiejski. Te zieleńce i skwery, powstałe w miejscu rozebranego wewnętrznego systemu
obwarowań obronnych wraz z pasem zieleni wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego – tworzą układ
zbliżony do pierścieniowego. Wydzielone przez drogi tereny zieleni, położone w sąsiedztwie
zespołu staromiejskiego, różnią się formą przestrzenną roślinności (od trawników z niskimi
formami kwiatowymi do układów drzewostanu o charakterze parkowym), zagospodarowaniem
i użytkowaniem (pełniąc funkcję miejsc do wypoczynku z wyposażeniem bądź jako tereny
towarzyszące komunikacji pieszej). Wśród nich wyróżniają się:
skwery wzdłuż Al. Jana Pawła II:
- skwer z „Doliną Marzeń”,
- skwer u zbiegu ul. Chopina i ul Bydgoska,
- „park przy Pl. Rapackiego”,
- skwer między ulicami: Mickiewicza i Słowackiego,
- skwer z fontanną przy ul. Fosa Staromiejska,
- „Alpinarium”,
- skwer z fontanną „Metropolis”,
- fragment dawnego zieleńca na Jordankach,
skwer przy Muzeum Etnograficznym,
skwer przy ul. Uniwersyteckiej,
teren zieleni przy ul. Bulwar Filadelfijski.
Inne skwery i zieleńce rozproszone są w różnych częściach miasta. Do większych należą m.in:
skwer u zbiegu ulic Mickiewicza i Szosa Bydgoska,
teren zieleni przy ul. Św. Józefa w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
skwer przy ulicach: Grudziądzkiej i PCK.
Inne mniejsze zieleńce wchodzą one w skład zieleni osiedlowej lub towarzyszą obiektom
handlowym i usługowym.
Aleje, szpalery, inna zieleń towarzysząca szlakom komunikacyjnym
Szlakom komunikacyjnym towarzyszy roślinność trawiasta, krzewy i drzewa (pojedyncze,
szpalery, aleje). Wśród zadrzewień przyulicznych wyróżniają się aleje lub szpalery drzew
rosnące przy ulicach:
ul. Rejtana (lipy szerokolistne, wiązy i kasztanowce),
ul. Dąbrowskiego (klony, jawory i kasztanowce),
ul. Piastowska (lipy),
ul. Lubicka (dęby czerwone),
ul. Chopina (głogi i jarząby szwedzkie),
ul. Bydgoska (kasztanowce),
ul. Św. Józefa (kasztanowce i klony),
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ul. Św. Antoniego (lipy),
ul. Balonowa (kasztanowce),
ul. Okólna (robinie).
Wyróżniające się przyuliczne zadrzewienia zobrazowane są na rysunku nr 10 - ZASOBY
PRZYRODNICZE I WALORY KRAJOBRAZOWE .
Cmentarze
Zieleń cmentarna, a zwłaszcza zadrzewienia i zakrzewienia cmentarne, stanowią ważne ogniwo
w systemie zieleni miejskiej. W dzielnicach ubogich w tereny zieleni rekreacyjnej, cmentarze
przejmują niektóre funkcje parków. Są one zróżnicowane pod względem bogactwa zielni wyróżniają się cmentarze przy ul. Wybickiego i cmentarz Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.
Wartościowe zadrzewienia występują także na innych cmentarzach wpisanych do rejestru
zabytków (przy ul. Matejki 52, ul. Grudziądzkiej 18/20 i 139-141, ul. Pułaskiego 18-22,
ul. Rydygiera 21 i ul.Poznańskiej 104).
Inne formy zieleni urządzonej
W systemie terenów zieleni ważną rolę estetyczną, higieniczną i ekologiczną pełnią tereny
zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektom
usługowym i przemysłowym. Szczególnie ważną rolę ekologiczną pełnią ogrody przydomowe w
zabudowie jednorodzinnej, które tworzą duży procent powierzchni przyrodniczoaktywnej
osiedla. Niektóre ogrody przedstawiają dużą wartość kulturową (np. przy willi na
ul. ul. Fredry 6/8).
Zieleń związana z obiektami fortecznymi tworzy odrębną kategorię zielni urządzonej. W skład
zieleni fortecznej wchodzą różne formy roślinności będące elementami dawnego krajobrazu
warownego: murawy, szpalery drzew, grupy drzew i krzewów. Współcześnie „tereny zieleni
fortecznej” obejmują wartościowy starodrzew i zdziczałą, przegęszczoną na skutek
niekontrolowanej sukcesji roślinność, niejednokrotnie powiązane są z lasami lub innymi
terenami zieleni.
Ponadto w granicach miasta istnieją tereny zieleni przyporządkowane innym funkcjom: tereny
muraw w obrębie lotniska (murawy piaskowe z podsiewem traw) i poligonu.
2.5.4. Tereny zieleni nieurządzonej, ogrody działkowe, pola uprawne
Tereny zieleni nieurządzonej
Największe powierzchnie roślinności nieurządzonej, rozumianej jako roślinność łąkowa,
szuwarowa, zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne, murawy półnaturalne i naturalne, a także
roślinność ruderalna - występują wzdłuż brzegów Wisły.
Nurt Wisły otaczają fragmenty zbiorowisk szuwarowych. Poza obszarem Starówki znaczną
część brzegów Wisły porastają zarośla wiklinowe, które budują krzewiaste wierzby, głownie:
wiciowa, purpurowa i wawrzynkowa. Towarzyszą im rośliny zielne: szuwarowe, łąkowe i
ziołoroślowe oraz drzewiaste, zwłaszcza: wierzba biała i krucha. Starorzecza to ostoja
interesujących zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin. Na terasie zalewowej występują łąki
okresowo zalewane. Łąki poza doliną Wisły występują także na niewielkich powierzchniach,
głównie nad ciekami - Strugą Toruńską i Lubicką. Strome i suche zbocza doliny Wisły, płatowo
zajęte są przez ciepłolubne murawy. Na piaszczystych terenach wyższych teras występują
murawy piaskowe.
Ekologiczna rola roślinności nieurządzonej jest trudna do przecenienia. Szczególną wartość mają
tereny zieleni korycie rzeki Wisły, wyróżniające się wysokim stopniem bioróżnorodności.
Tereny zielni użytkowej
Ogrody działkowe z racji zajmowanej powierzchni stanowią ważne ogniwo w systemie terenów
zieleni.
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Występują one w dużym rozproszeniu na obszarze miasta. Największe enklawy ogródków
działkowych zlokalizowane są w rejonie rzeki Wisły (ogrody działkowe w rejonie ul. Rudackiej
o powierzchni ok. 102 ha, w rejonie ul. Przybyszewskiego o powierzchni ok. 54 ha). Niewielkie
obszarowo enklawy ogródków działkowych rozproszone są w zurbanizowanej przestrzeni
miejskiej. Kompleks ogrodów działkowych, zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej (4 ha) jest
jednocześnie najstarszym ogrodem działkowym w Toruniu, założonym w 1929 r.
Według danych z 2013r. ogrody działkowe zajmowały powierzchnię około 362 ha, z czego 278
ha leżało na terenach będących własnościa gminy w wieczystym użytkowaniu Polskich Związku
Działkowców, 59 ha na gruntach gminnych a 16 ha na terenach należących do innych
podmiotów.
Powierzchnie ogrodów działkowych w mieście ulega zmianom, co wynika z ich dyslokacji lub
likwidacji związanych z budową przede wszystkim tras komunikacyjnych.
Pola uprawne - zajmują niewielkie obszary położone na obrzeżach miasta:
w części zachodniej w rejonie ul. Starotoruńskiej, wzdłuż Wisły na południe
od ul. Szosa Bydgoska i w na północ od ul Nieszawskiej,
oraz w części wschodniej w rejonie ul. Gminnej na obszarze Grębocina.
Znaczna część gruntów ewidencjonowana jako użytki rolne nie jest wykorzystywana rolniczo.
Powierzchnia zajęta w Toruniu przez użytki rolne i nieużytki, wg ewidencyjnych rocznych
wykazów gruntów (dane na dzień 31.12.2015r. na podstawie rocznych wykazów gruntów WGIK
UMT), przedstawia się następująco:
grunty stanowiące użytki rolne wynoszą ogółem 2 175 (18% powierzchni miasta), w tym:
- grunty orne
- 1352 ha,
- sady
- 5 ha,
- łąki trwałe
- 510 ha,
- pastwiska trwałe
- 257 ha,
- grunty rolne zabudowane
- 29 ha,
- inne
- 22ha.
2.6.

Gleby

Z punktu widzenia rolniczego grunty rolne w dużym stopniu obejmują gleby rolniczo
małoprzydatne V i VI klasy bonitacyjnej, niezbyt zasobne w składniki pokarmowe, często
zakwaszone (głównie gleby bielicoziemne). Gleby klas bonitacyjnych II, III, IV grupują się
głównie wzdłuż koryta Wisły, na terasach zalewowych i nadzalewowych (m.in. mady) oraz
płatowo w pasie wysoczyznowym (gleby brunatne i płowe). W obniżeniach terenowych,
zwłaszcza na terasie zalewowej, występują różnego typu gleby bagienne (organiczne). Pod
względem przydatności rolniczej przeważają gleby kompleksu zbożowo-pastewnego słabego,
żytniego słabego, zbożowo-pastewnego słabego. Gleby terenów miejskich są silnie
przekształcone antropogenicznie, zwłaszcza na terenach ogrodów działkowych.
Dyspozycja przestrzenna terenów użytkowanych rolniczo i gleb, zaklasyfikowanych do klas
bonitacyjnych II, III i IV przedstawiono na rysunku nr 8 TERENY LEŚNE - STAN
ZAGOSPODAROWANIA
STAN
WŁADANIA,
TERENY
ROLNE
STAN
ZAGOSPODAROWANIA - BONITACJA GLEB, lokalizację gruntów rolnych obrazuje rysunek
nr 35 STRUKTURA UŻYTKÓW.
3.

PRAWNA OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

3.1.

Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody

39
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Spośród form ochrony przyrody, wymienionych przez obowiązującą ustawę o ochronie
przyrody, na terenie miasta występują: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
3.1.1. Rezerwaty przyrody
Na obszarze miasta występują 2 rezerwaty przyrody:
Rezerwat „Kępa Bazarowa” utworzony dla ochrony zbiorowiska leśnego o cechach
zbiorowiska naturalnego - łęgu wierzbowo-topolowego (Salici –Populetum). Rezerwat
utworzony został w 1987 r. na powierzchni 32,4 ha (na mocy Zarządzenia Ministra
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. M.P. Nr 7, poz.55)
i obejmuje wschodnią część wyspy Kępa Bazarowa. Drzewostan tego zespołu wykształcił
się w postaci dwu warstw: górnej z okazałymi egzemplarzami topoli czarnej i topoli
białej z domieszką wierzby oraz warstwy dolnej zdominowanej przez klon jesionolistny.
Na wschód od mostu kolejowego występuje fragment łęgu wiązowo-jesionowego. Wśród
stwierdzonych na terenie rezerwatu 451 gatunków roślin naczyniowych występują rośliny
rzadkie w tej części Polski, np. klon polny, oraz rośliny chronione: porzeczka czarna,
kruszyna pospolita, kalina koralowa, turówka wonna. Roślinność rezerwatu podlega
stopniowej degeneracji na skutek zmiany reżimu wód Wisły, czego wyraźną oznaką jest
ekspansja gatunków obcego pochodzenia.
Dla rezerwatu „Kępa Bazarowa” ustanowiono plan ochrony – Zarządzeniem
nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
8.10.2012 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom).
Rezerwat „rzeka Drwęca” utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i ryb w nim
bytujących, a w szczególności dla ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci, certy.
Rezerwat utworzony został w 1961 r. (na mocy Zarządzenia Nr 130 Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r., M.P. Nr 71, poz.202) i obejmuje koryto
rzeki Drwęcy wraz z 5-metrowym pasem przybrzeżnym. W granicach miasta Torunia
przebiega tylko fragment rezerwatu obejmujący ok. 18 ha, przy powierzchni całkowitej
ok. 1 581,48 ha (wg Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy).
Jedną z większych osobliwości tego rezerwatu jest występowanie w wodach Drwęcy
minoga rzecznego.
Dla tego rezerwatu nie ustanowiono planu ochrony.
Przez odcinek rezerwatu rzeki Drwęcy położony w granicach administracyjnych Torunia
prowadzi szlak turystyczny kajakowy wyznaczony Zarządzeniem Nr 18/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20.10.2011 r. –
przebiegający od miejscowości Golub Dobrzyń i ujściem Drwęcy do Wisły.
3.1.2. Obszary chronionego krajobrazu
Północne i wschodnie obrzeża miasta objęte są ochroną jako obszary chronionego krajobrazu.
Obejmują one tereny wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo o różnych typach
ekosystemów oraz posiadające powiązania przestrzenne z parkami krajobrazowymi i obszarami
chronionego krajobrazu sąsiednich województw. Obszary chronionego krajobrazu wnikające
na teren miasta zostały utworzone w 1992 r. na podstawie Rozporządzenia Nr 2/92 Woj.Tor.
z dnia 10 grudnia 1992 r., Dz.Urz. Woj.Tor. Nr 27/92 poz.178 (z późn. zm.). Ich ważną funkcją
jest zaspokajanie potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz rola korytarzy
ekologicznych.
W granicach Torunia występują fragmenty następujących obszarów chronionego krajobrazu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - obejmuje
północne zalesione obrzeża miasta, rozprzestrzeniając się w stronę Bydgoszczy. Północną
granicę obszaru stanowi strefa krawędziowa Kotliny Toruńskiej, charakteryzująca się
głębokimi i długimi rozcięciami bocznymi. W granicach miasta znajduje się ok. 310 ha,
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co stanowi ok. 3,5% całej powierzchni chronionego obszaru. Na wysokie walory
przyrodnicze składają się m.in. kompleks wydm śródlądowych występujących na jej
terasach, rozlegle kompleksy leśne (ok. 56% powierzchni chronionej) oraz osobliwości
florystyczne,
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - rozpościera się wokół doliny
środkowej i dolnej Drwęcy na przestrzeni ok. 85 km. W granicach miasta Torunia
znajduje się jego końcowy, zachodni fragment, obejmujący ujście Drwęcy do Wisły
i część osiedla Kaszczorek o powierzchni ok. 300 ha, co stanowi ok. 0,4% całkowitej
powierzchni chronionego obszaru. Na duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe
składają się m.in: unikalna rzeźba terenu z dominującymi formami teras i zboczy
dolinnych rzeki Drwęcy, znaczne powierzchnie lasów oraz występujące w obrębie
obszaru rezerwaty przyrody i osobliwości florystyczne. Obszar przedstawia duży
potencjał turystyczny, o znaczącym udziale możliwości rozwoju turystyki wodnej.
Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia, obejmujący jeden
z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych, które rozwinęły się
na wyższych poziomach terasowych pradoliny Wisły. Wydmy o zróżnicowanych
formach (najczęściej paraboliczne) i wielkości (do 30 m wysokości) tworzą wyraźne pola
wydmowe i są podstawowym elementem krajobrazotwórczym obszaru. Wydmy
najczęściej utrwalone są przez roślinność zbiorowisk borowych. W granicach miasta
znajduje się fragment chronionego obszaru obejmujący powierzchnię 247 ha.

Powierzchnie ww obszarów wynikają z uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie ww obszarów chronionego krajobrazu (tj. uchwał: Nr X/239/15 z dnia 24.08.2015 r.
ws. Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowego na południe od Torunia, Nr X/254/15 z dnia
24.08.2015 r. ws. Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
oraz Nr X/260/15 z dnia 24.08.2015 r. ws. Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy).
3.1.3. Obszary Natura 2000
Na obszarze miasta Torunia występują następujące formy obszarów Natura 2000:
1.

2.

obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”, kod PLB04003
(wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000). Zgodnie Rozporządzeniem z dnia 12
stycznia 2011 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków powierzchnia obszaru
znajdująca się w granicach miasta Torunia wynosi 1 490,2 ha. Cały obszar leży na terenie
województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego obejmując powierzchnię 33 559,0 ha,
rozciągając się wzdłuż ponad 260 km odcinka rzeki Wisły.
Obszar ten jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej, jako ostoja dla ptaków wodnobłotnych podczas migracji i zimowania, a także podczas lęgów. Gniazduje w niej 28
gatunków ptaków z listy załącznika I Dyrektywy Ptasiej, a 9 gatunków znajduje się
w polskiej czerwonej księdze (wg standardowego formularza danych aktualnego
na listopad 2013 r). W okresie lęgowym obszar ten zasiedla: błotniak stawowy, bielik,
rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, zimorodek, jarzębatka, ohar, nurogęś, sieweczka
rzeczna, brodziec piskliwy, mewa srebrzysta, brzegówka, łabędź niemy, mewa pospolita.
W okresie migracji i zimowania występują tu min gatunki: gągoł, krzyżówka, żuraw, gęś
zbożowa. W dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie, a brzegi
rzeki, płynącej w większości naturalny korytem, pokrywają zarośla wierzbowe, lasy
łęgowe, pola uprawne, łąki i pastwiska.
obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - specjalne obszary ochrony siedlisk Natura
2000 – zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 9 grudnia 2016r. ws przyjęcia dziesiątego
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zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biograficzny :
„Forty w Toruniu” (kod PLH 040001) - obejmuje: Fort IV, V, XIII, XV oraz Baterię
Pancerną Haubic 150 mm (zlokalizowaną przy Forcie XIII). Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001) – Dz.U. z 2017r. poz. 596.
Celem ochrony są gatunki nietoperzy: mopek - Barbastella barbastellus, nocek duży Myotis myotis. Każdej zimy znajduje tu schronienie nawet kilkaset osobników nietoperzy
różnych gatunków. Ogólna ilość nietoperzy zimujących jest zmienna, jednak z
widocznym stałym udziałem gatunków takich jak mopek i nocek duży, a także licznie
występującymi nockiem rudym i nockiem Natterera. Mniej lub bardziej liczne są również
inne gatunki nietoperzy, przy czym niektóre pojawiają się wyłącznie okresowo, a nawet
sporadycznie (m.in. nocek łydkowłosy). Jest to jedna z 20 największych kolonii
zimowych nietoperzy w Polsce.
Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17
lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszru Natura 2000
Forty w Toruniu wyznaczono obszar utrzymania funkcjonalnych korytarzy migracyjnych
nietoperzy dla obszaru miasta Torunia (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 579).
„Dolina Drwęcy” (kod PLH280001) obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami
(na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).
Powierzchnia obszaru Dolina Drwęcy wynosi 12561,50 ha (wg projektu zadań
ochronnych z grudnia 2013r.). Jest to obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny
i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną ze zbiornikami (starorzeczami),
torfowiskami, lasami m. in. bukowymi, grądowymi, lęgowymi, borami bagiennymi. Wg
standardowego formularza danych Natura 2000 dla tego obszaru (data aktualizacji
listopad 2013 r.) - obszar ten stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków
zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym występuje tu 27 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym
8 gatunków ryb. Spośród podanych 27 gatunków zwierząt 11 to ptaki objęte artykułem
4 Dyrektywy 79/409/EWG oraz wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG.
Na całym obszarze ochrony stwierdzono występowanie 22 rodzajów siedlisk z
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i w
Olsztynie z dnia 31 marca 2014r. (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014r. poz. 1485 i
Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz. 1180) ustanowiono plan zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy (PLH280001).
Rzeka Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb
wędrownych.
„Leniec w Barbarce” (kod PLH040043) – obszar zlokalizowany przy osadzie leśnej
Barbarka (w północno- zachodniej części miasta), obejmuje oddziały leśne z
wydzieleniami: 119j oraz 118s, t, r leśnictwa Wrzosy w Nadleśnictwie Toruń a także
tereny przy linii kolejowej. Stanowisko leńca głównie obejmuje fragment świetlistej
dąbrowy oraz mozaikę zarośli osikowych, ciepłolubnych okrajków i trawiastych muraw.
Wg standardowego formularza danych Natura 2000 dla tego obszaru (listopad 2013r.)
jest to jedno z najliczniejszych w regionie kujawsko-pomorskim stanowisk leńca
bezpodkwiatkowego - gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Część leśną
obszaru reprezentuje m.in. fragmentarycznie wykształcona świetlista dąbrowa Potentillo
albae-Quercetum (siedlisko z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG).

Do granic miasta Torunia przylegają obszary ochrony siedlisk Natura 2000:
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„Dybowska Dolina Wisły” (PLH 040011) - obejmuje ok. 11 kilometrowy odcinek doliny
Wisły od Dybowa do Przyłubia wraz z terenami zalewowymi. Obszar stanowi ostoję
siedliskową z uwagi na odnotowanie 10 typów siedlisk z Załącznika I do Dyrektywy
Siedliskowej, 23 gatunki ptaków z Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunków
ssaków z Załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej, 1 gatunek płaza z Załącznika II
do Dyrektywy Siedliskowej, 6 gatunków ryb z Załącznika II
do Dyrektywy
Siedliskowej, 1 gatunek bezkręgowca z Załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej oraz
2 gatunki roślin z Załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej.
„Nieszawska Dolina Wisły” (PLH 040012) - obejmuje 22,5 km odcinek Wisły wraz
z terenami zalewowymi między Nieszawą a ujściem Drwęcy. Obszar ma znaczenie
przede wszystkim dla ochrony lasów łęgowych i całej mozaiki siedlisk nadrzecznych,
charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz związanej z nią fauny, w tym 6
gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (z minogiem rzecznym
i reintrodukowanym łososiem atlantyckim). Łącznie na omawianym terenie zanotowano
obecność 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 12 gatunków
z Załącznika II tej Dyrektywy. Stwierdzono 35 gatunków ptaków z Załącznika
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.
proponowany nowy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Leniec w Chorągiewce
(kod PLH040044) - obszar położony w gminnie Wielka Nieszawka, przylegający do
południowo-zachodnich granic miasta (dzielnicy Glinki) obejmując odrębnych skupień
tego gatunku. Wg standardowego formularza danych Natura 2000 dla tego obszaru (data
aktualizacji listopad 2013r.) jest to jedno z liczniejszych w regionie kujawsko-pomorskim
stanowisk leńca bezpodkwiatkowego - gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Spotyka się tu również cenne murawy psammofilne i kserotermiczne,
a także fragmenty wrzosowisk (siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG).

3.1.4. Pomniki przyrody
W Toruniu występuje 63 pomników przyrody. W grupie tej znajduje się 45 pojedynczych drzew
i 6 grup drzew oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy. Szczegółowe
zestawienie przedstawia załącznik tabelaryczny nr 2 - B.I.3. Wykaz pomników przyrody. Akty
prawne zamieszczone w ww. załączniku tabelarycznym zabraniają m.in.: niszczenia
i uszkadzania, uszkadzania i zanieczyszczania gleby w odległości mniejszej niż rozpiętość koron
poszczególnych drzew pomnikowych, umieszczania tablic reklamowych.
3.1.5. Użytek ekologiczny
Na terenie miasta Torunia ustanowiono
użytek ekologiczny pod nazwą „Dąbrowa
w Kaszczorku”, obejmujący zadrzewiony fragment stoku wydmy śródlądowej położony
w Toruniu w dzielnicy Kaszczorek, pomiędzy ulicami Szczęśliwa, Światowida i Dożynkowa (tj.
część działki leśnej o powierzchni 0,47 ha, numerze ewidencyjnym 384/14 obrębu 61, będącej
własnością Gminy Miasta Toruń). Teren porośnięty jest kilkudziesięcioma dębami, które
charakteryzuję się niewysokimi pniami i nisko osadzoną, szeroką koroną. Najgrubsze mają po
400 cm obwodu. Poza dębami rosną tutaj także: sosny pospolite, klony zwyczajne, jesion
wyniosły, czeremchy zwyczajne, drzewkowate egzemplarze szakłaku pospolitego, bzu czarnego.
Użytek ten został ustanowiony Uchwałą Nr 1152/06 Rady Miasta Torunia z 12 października
2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 144 poz. 2132). W/w
Uchwała w/s użytku ekologicznego „Dąbrowa w Kaszczorku” wprowadza na jego terenie m.in.
następujące zakazy: zmiany sposobu użytkowania ziemi, wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania szaty roślinnej i zanieczyszczania gleby.
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3.1.6. Inne działania związane z ochroną przyrody
Obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski
Cały obszar miasta Torunia został włączony do obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski
(na posiedzeniu Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w dniu 25 października
2006 r.). Nadrzędnym celem powiększenia obszaru „Zielone Płuca Polski” na terenie regionu
kujawsko-pomorskiego było włączenie w granice obszaru całego dorzecza rzeki Drwęcy.
Obszar ZPP to regionalny system ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej realizowany
przez Polskę w ramach Agendy 21. Obszar objęty porozumieniem działań na rzecz ekorozwoju
Zielone Płuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0 % powierzchni kraju.
Położony jest w północno-wschodniej jego części, obejmując województwa warmińskomazurskie i podlaskie oraz części województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego. Celem ustanowienia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski jest
współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Płuca Polski
z zachowaniem jego różnorodności biologicznej i tożsamości kulturowej.
Sieć ekologiczna ECONET-POLSKA
Przez obszar miasta Torunia przebiegają dwa korytarze sieci ekologicznej ECONET-POLSKA
(będącej wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych, wzajemnie ze sobą powiązanych
korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych):
międzynarodowy korytarz ekologiczny – Dolina Wisły,
krajowy korytarz ekologiczny – Dolina Drwęcy.
Struktury te, budujące wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych kraju nie posiadają
umocowania prawnego. Pełnią rolę wytycznych do polityki przestrzennej, wskazujących wagę
tych obszarów jako najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych
dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami
ekologicznymi i potrzebę podtrzymania tej roli.
Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody
przedstawiają rysunki: nr 13 - TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH, OGRANICZENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH oraz załącznik
graficzny nr 2 - PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU. SYSTEM PRZYRODNICZY
MIASTA.
3.2. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Obszary i obiekty o wartościach przyrodniczo-kulturowych lub krajobrazowych wpisane do
rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, jako założenia zieleni (parki, założenia
ogrodowe) to:
park miejski na Przedmieściu Bydgoskim (nr wpisu A/75/1-2),
park dworski wraz z dworem tzw. „Prezydentówką” przy ul. Grunwaldzkiej 64 (nr wpisu
A/75/1-2 z 1971r.),
ogród przy willi przy ul. Grunwaldzkiej 38 (nr wpisu A/504 z 1986r.),
założenie zieleni przy domu przy ul. Legionów 14 (nr wpisu A/232 z 1986r.).
Szczególną formą ochrony form zieleni i krajobrazu są tereny objęte wpisem do rejestru
zabytków jako założenie urbanistyczne, zwłaszcza:
historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków (nr wpisu
A/1596),
ruiny zamku średniowiecznego pokrzyżackiego wraz z całą dzielnicą terenów
zamkowych /…/ (nr wpisu A/88),
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-

Stare i Nowe Miasto w obrębie dawnych murów miejskich tj. Pl. Rapackiego, Al. 700lecia, ul. Bulwarem Filadelfijskim, Wolą Zamkową, Warszawską, Szumana, Jęczmienną,
Zaszpitalną, Fosą Staromiejską do Pl. Rapackiego.

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

-

obiektów i założeń fortecznych, tj.:
- fortów I÷XV i Fortu Kolejowego,
- terenu w obrębie zespołu fortyfikacji Przyczółek Mostowy przy ul. Podgórskiej 6/10
(nr wpisu do księgi rejestru woj.-kuj.-pom A/1268) obejmującego Park 1000-lecia,
cmentarzy, tj.:
- przy ul. Gałczyńskiego 16-34,
- przy ul. Matejki 52,
- przy ul. Wybickiego 78/80 /Żwirki i Wigury 56,
- przy ul. Grudziądzkiej 18/20,
- przy ul. Grudziądzkiej 139-141,
- przy ul. Rydygiera 21,
- przy ul. Pułaskiego 18/20,
- przy ul. Poznańskiej 104.

Powyższe dane przytoczono na podstawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta
Torunia na lata 2009-2012 (Uchwała Nr 664/2009 Rady Miasta Torunia z dnia 17 września
2009 r.).
Obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami przedstawiają rysunki: nr 10 - ZASOBY PRZYRODNICZE I WALORY
KRAJOBRAZOWE, nr 13 - TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH, OGRANICZENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH.
4.

WALORY KRAJOBRAZOWE, W TYM AUDYT KRAJOBRAZOWY

Strefy wyróżniające się na obszarze miasta pod względem przyrodniczo-krajobrazowym to:
strefa doliny Wisły, obejmująca obszar teras zalewowych, nadzalewowych i krawędzi
teras z różnymi formami krajobrazu kulturowego; w skład strefy wchodzą:
- obszar skarpy wiślanej w obrębie Winnicy, obejmującej różnorodną roślinność
naskarpową, przyrzeczną i forteczną wraz z obiektami fortecznymi,
- obszar skarpy wiślanej w obrębie Kaszczorka,
- wyspę Kępa Bazarowa,
- obszar dawnego parku wystawienniczego przy ul. Bydgoskiej,
- łąki i błonia nadwiślańskie,
strefa doliny Drwęcy, obejmująca łąki i skupiska roślinności przywodnej,
strefa zieleni urządzonej otaczająca zespół staromiejski,
strefa krajobrazu warownego w obrębie Twierdzy Toruń zintegrowana z terenami zieleni
(zwłaszcza fortów I, II, IV, VI, VII, XII, XIII i XIV).
Ze względu na ochronę walorów krajobrazowych fragmenty terenu miasta objęto ochroną
prawną jako obszary chronionego krajobrazu:
obszar krawędziowy Kotliny Toruńskiej na pn. obrzeżach miasta,
obszar doliny Drwęcy,
obszar wydmowy w płd.-zach. części miasta.
Ponadto na terenie miasta rozproszone są inne, mniejsze struktury przyrodnicze, prezentujące
duże walory krajobrazowe, są to zwłaszcza:
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pozostałości wydm śródlądowych w strefie zurbanizowanej (przy ul. Bema,
ul. Słowackiego),
zbiorniki wodne i tereny w ich bezpośrednim otoczeniu: staw Kaszownik, jezioro Nagus,
odcinek Strugi Toruńskiej,
tereny zieleni - parki i ogrody (park miejski na Przedmieściu Bydgoskim, park dworski
przy tzw. „Prezydentówce”, park 1000-lecia, park przy ul. Waryńskiego na Jakubskim
Przedmieściu, park na Bielawach, ogród botaniczny).
Walory krajobrazowe zobrazowano na rysunku nr 10 - ZASOBY PRZYRODNICZE I WALORY
KRAJOBRAZOWE.
-

Obowiązek sporządzenia audytu krajobrazowego, wprowadzony do porządzku prawnego 11
września 2015r., spoczywa na organach samorządu województwa. Wymieniony dokument
opracowywany być musi nie rzadziej niż raz na 20 lat dla obszaru województwa. Do czasu
uchwalenia niniejszego „Studium...” przedmiotowy audyt krajobrazaowy nie został opracowany.
5.

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO-ZDROWOTNE

5.1.

Warunki klimatyczne

Generalnie obszar Torunia charakteryzuje się bardzo niskimi opadami, jednymi
z najniższych w kraju. Ich wielkość na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ulega znacznym
wahaniom. Roczna suma opadów nie przekracza pułapu 500-550 mm, przy czym ich minimum,
przypada na miesiąc luty, a maksimum na miesiące czerwiec i lipiec.
Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) z wielolecia wynosi 17,2°C, natomiast
najzimniejszego miesiąca (stycznia) wynosi minus 3,1°C. Miasto charakteryzuje się korzystnymi
warunkami solarnymi. Cechą charakterystyczną jest stosunkowo ciepła zima (trwająca 79 dni),
wczesna, ale chłodna i sucha wiosna (55 dni), krótkie lato (101 dni) i długa pogodna jesień (64
dni). Długość okresu wegetacyjnego jest zróżnicowana i wynosi około 220 dni.
Przeważający udział stanowią wiatry zachodnie, generalnie najmniej jest wiatrów północnych i
północno-wschodnich. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,6 m/s.
5.2. Uwarunkowania środowiskowo-zdrowotne
Klimat akustyczny
Ocenę stanu środowiska akustycznego miasta przedstawia sporządzona w czerwcu 2017r. mapa
akustyczna miasta Torunia. Wynika z niej, że w Toruniu problem stanowi hałas drogowy,
którym zagrożonych jest ok. 2,4% mieszkańców, przy czym niespełna 0,2 % mieszkańców
narażonych jest na przekroczenia większe niż 5 dB.
Na hałas przemysłowy przekraczający wartości dopuszczalne narażonych jest około 0,2%
mieszkańców. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących standardów środowiska dla hałasu
tramwajowego.
Tereny chronione przed hałasem (mieszkaniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, szpitali, związane
ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży) zajmują ok. 20% powierzchni miasta.
W odniesieniu do danych zawartych na mapie akustycznej, sporządzany jest „Program ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”, określający kierunki działań, których realizacja
ma spowodować dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach,
na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm.
Jakość powietrza atmosferycznego
Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w Toruniu związane jest głównie z „niską
emisją” oraz z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi z transportu samochodowego.
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Źródła „niskiej emisji”, pochodzące z sektora komunalno-bytowego, ogrzewania
indywidualnego, małych kotłowni i warsztatów rzemieślniczych, koncentrują się w rejonie
Starego Miasta i osiedli: Chełmińskie, Wrzosy, Jakubskie, Bydgoskie.
Udział w bilansie emisji zanieczyszczeń pochodzących z punktowych źródeł przemysłowych
technologicznych i energetycznych w Toruniu nie jest znaczący.
Podstawowymi rodzajami emitowanych zanieczyszczeń są: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, dwutlenek węgla, węglowodory i pyły. Wg badań monitoringowych WIOŚ
w Bydgoszczy w ostatnich latach odnotowuje się wyraźną tendencję spadkową emisji
poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powietrza.
Jednakże na obszarze miasta odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłów
PM 10, PM 2,5 oraz benzopirenu
Kierunki działań w celu osiągnięcia poprawy jakości powietrza określają następujące akty
prawne:
Rozporządzenie Nr 17/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007
ws. określenia programu ochrony powietrza dla strefy Miasta Toruń (DZ. U. Kuj.-Pom.
Nr 154 z dnia 31.12.2007r.) sformułowano niezbędne działania naprawcze do 2015 r.
(związane głównie z redukcją niskiej emisji),
Uchwała nr XVI/302/11 Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ws. określenia
programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa pod względem przekroczenia
poziomów docelowych benzo(a)piranu. Jedną ze stref jest miasto Toruń,
„Program ochrony powietrza dla strefy miasta Toruń ze względu na przekroczenie
poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5” (Uchwała
nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia
2013 r.). Termin realizacji programu ustalono na 31 grudnia 2020 r.,
Uchwałą Nr 15/511/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11
kwietnia 2013 roku przyjęto projekt uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy
miasta Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM 10,
„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Toruń w perspektywie
do 2020r.” (Uchwała Nr 576/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r.).
Stan czystości wód podziemnych
Wg monitoringu prowadzonego przez Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. (za WIOŚ w
Bydgoszczy, 2016 r) stan czystości wód z ujęć podziemnych w 2015r. przedstawiał się
następująco:
Ujęcie Mała Nieszawka - (monitoring 19 studni ujęcia oraz 18 piezometrów i 1 źródło,
położonych w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia) - zakwalifikowano najczęściej
do klasy II - wód dobrej jakości,
Ujęcie Wrzosy III – (monitoring 4 studni ujęcia oraz 12 piezometrów) - w
poszczególnych punktach pomiarowych zakwalifikowano na pograniczu wód klasy Iwód bardzo dobrej jakości, wód klasy II-wód dobrej jakości oraz klasy III-wód
zadowalającej jakości i lokalnie dla klasy V..
Ujęcie Czerniewice – (monitoring 3 studnie ujęcia oraz 4 piezometry) - woda
w poszczególnych punktach pomiarowych zlokalizowanych w strefie ochrony pośredniej
ujęcia jest I klasy - bardzo dobrej jakości.
ujęcia „Jedwabno” na terenie ujęcia oraz w jego sąsiedztwie zakwalifikowano najczęściej
do klasy II – wód dobrej jakości
Ujęcie Nowe Bielany – (stanowi ujęcie awaryjne) w poszczególnych punktach
pomiarowych zaliczono do klasy II i III – wód dobrej i zadowalającej jakości.
Sieć wodociągowa w Toruniu jest w przewadze zasilana wodami z ujęć podziemnych, w
mniejszości z ujęcia powierzchniowego „Drwęca”.
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Wybrane dane obrazujące jakość środowiska przedstawia rysunek nr 12 - UWARUNKOWANIA
SANITARNO-ZDROWOTNE.
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II.

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1.

DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

Analizę ludności dla potrzeb projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” przeprowadzono z uwzględnieniem dwóch
istotnych aspektów:
- demograficznego, odnoszącego się do tych cech, które już dziś determinują przyszłe
zaludnienie miasta,
- społecznego - tj. rozpoznania ludności od strony uwarunkowań mających wpływ na przyszły,
pomyślny rozwój społeczny i gospodarczy miasta.
Uwarunkowania społeczne rozwoju miasta zawierają się m.in. w niektórych dzisiejszych
cechach społecznych ludności. Są one niejednokrotnie mocno powiązane z cechami
biologicznymi ludności, z cechami lokalnej i ponadlokalnej gospodarki oraz pochodną polityki
społecznej i makroekonomicznej państwa. W kontekście dalszego, pomyślnego rozwoju gminy
wydaje się, że stosowana analiza identyfikująca powyższe uwarunkowania powinna objąć:
- wykształcenie i kwalifikacje ludności,
- poznanie, w miarę możliwości, przyszłych zasobów siły roboczej, tj. struktury ludności
wg wieku w aspekcie ekonomicznym,
- poznanie obecnej aktywności ekonomicznej ludności, jej zatrudnienia i skali bezrobocia,
- poznanie położenia ekonomicznego ludności rzutującego wprost na społeczne aspiracje.
Możliwy zakres analizy wymienionych uwarunkowań i problemów jest ściśle zdeterminowany
dostępnością danych statystycznych i innych informacji.
1.1.

Stan i zmiany zaludnienia

Powierzchnia Torunia wynosi 11 572 ha (115,72 km2). Według stanu na dzień 31 grudnia
2015 r. Toruń liczył 202 689 mieszkańców (108 442 kobiet i 94 747 mężczyzn).
Tabela B II 1-1 - Liczba ludności
Lata
1980
1985
1988
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ogółem
174 390
191 305
199 594
202 218
201 806
203 830
204 660
205 120
205 840
206 158
206 083
204.322
205 397
210 702
208 936
208 278
208 007
207 190
206 619
206 013
205 718
205 129

Kobiety
106 689
107 613
107 231
108 134
108 626
108 831
109 097
109 276
109 297
108 233
109 034
112 714
111 710
111 546
111 438
111 116
110 915
110 667
110 465
109 719

Mężczyźni
92 905
94 605
94 575
95 696
96 034
96 289
96 743
96 882
96 786
96 089
96 363
97 988
97 226
96 732
96 569
96 074
95 704
95 346
95 253
95 410
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2011
2012
2013
2014
2015

204 921
204 299
203 447
203 158
202 689

109 657
109 392
108 932
108 757
108 442

95 264
94 907
94 515
94 361
94 747

Źródło: dane WUS i US w Toruniu i Bydgoszczy, www.stat.gov.pl

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba ludności miasta w latach 1980-1998
systematycznie rosła. Od roku 1999 zaobserwować można jej niewielkie wahania. W 2002
osiagnęła maksymalną wartość i od tego czasu stale maleje.
Konsekwencją wzrostu liczby ludności miasta był wzrost gęstości zaludnienia, wyrażonej w
ilości osób na km2: z 1506 w 1980 r. do 1751 w 2015 r.
Tabela B II 1-2 - Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych
jednostkach urbanistycznych w Toruniu
Jednostka urbanistyczna
Barbarka
Bielany
Bielawy
Bydgoskie Przedmieście
Chełmińskie Przedmieście
Czerniewice
Grębocin Nad Strugą
Grębocin Przy Lesie
Jakubskie Przedmieście
Kaszczorek
Katarzynka
Mokre Przedmieście
Na Skarpie
Podgórz
Rubinkowo
Rudak
Stare Miasto
Starotoruńskie Przedmieście
Stawki
Wrzosy
Łacznie

2006
7
4620
2462
28810
35068
2282
2241
1605
7389
1876
29
17452
25949
8508
28894
740
8840
109
6789
12419
196
089

2007
7
4448
2289
27221
37737
2156
1884
1591
7805
2008
50
16499
26141
8342
28047
769
7932
122
7312
12343
194
903

2008
7
4486
2373
26716
37204
2200
2271
1569
7913
2076
49
16243
25727
8620
27777
772
7657
109
7544
12448
193
787

2009
7
4484
2447
26180
36957
2228
2489
1560
8002
2142
51
16055
25475
8899
27463
773
7423
107
7746
12587
193
351

2010
7
4488
2503
25693
36592
2250
2590
1561
8137
2200
52
15781
25124
9164
27170
769
7143
106
8064
12693
192
157

2011
7
4517
2596
25306
36246
2241
2759
1579
8303
2241
50
15590
24835
9275
26899
996
6931
104
8005
12796
191
277

2012
7
4507
2648
24952
35950
2241
2870
1563
8387
2336
46
15394
24497
9448
26497
1049
6707
103
8095
12910
190
207

2013
7
4501
2687
25176
35127
2213
2999
1586
8390
2360
21
15151
24177
9388
26092
788
6516
105
8654
13050
188
991

2014
7
4477
2818
24802
34707
2213
3065
1582
8558
2419
21
14911
23919
9499
25765
764
6294
105
8784
13267
187
977

2015
7
4473
2850
24377
34258
2214
3060
1557
8628
2443
21
14678
23539
9615
25380
762
6076
101
8917
13477
186
433

2016
7
4453
2905
23780
34089
2186
3072
1542
8659
2454
40
14410
23176
9685
24991
765
5914
103
9354
13876
185
459

Źródło: Wydział Spraw Administracyjnych oraz Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego UM Toruń

Na przestrzeni lat 2006-2016 na stałym poziomie utrzymuje się liczba mieszkańców Barbarki (7
osób), największy napływ mieszkańców odnotowano w jednostce urbanistycznej Stawki (+2565
osób) oraz Jakubskie Przedmieście (+1270 osób), największy odpływem mieszkańców
charakteryzuje się Bydgoskie Przedmieście (- 5030 osób).
Jeżeli chodzi natomiast o strukturę mieszkańców poszczególnych jednostek urbanistycznych w
Toruniu w odniesieniu do ogółu mieszkańców (dane za rok 2016) najwyższe wartości
odnotowuje się na Chełmińskim Przedmieściu (zamieszkiwane przez ok. 18% ogółu
mieszkańców), Rubinkowie (zamieszkiwane przez ok. 13% ogółu mieszkańców) oraz na
Bydgoskim Przedmieściu i na Skarpie (po ok. 12% ogółu mieszkańców). Natomiast najwyższą
gęstością zaludnienia charakteryzuje się jednostka urbanistyczna Rubinkowo (9759 osoby na
km²) i Chełmińskie Przedmieście (8343 osób na km²). Najniższymi wartościami odznaczają się:
Barbarka (0,7 osoby na km²) oraz Katarzynka (2,7 osób na km²) (dane dla 2016 roku, porównaj
tabela B II 1-2 – patrz wyżej). Od roku 2006 zauważalny jest spadek osób zameldowanych na
stały pobyt (-10 630 osób).
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1.2.

Analiza struktury ludności i dynamika ludności

W ogólnej liczbie mieszkańców miasta (202 689) , kobiety stanowią około 53 % (2015 r.).
Oznacza to, że na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet. Wysoki współczynnik
feminizacji (116 w 1978 r., 114 w 1988 r., 115 w 2002 r., 116 w 2009 r.) wykazuje nieznaczne
tendencje w kierunku zmniejszania się dysproporcji, lecz w dalszym ciągu przewyższa
współczynnik krajowy (w 2011 r. wynosił on dla miast - 111, dla wsi - 101, ogółem - 107) oraz
współczynnik dla miast województwa kujawsko-pomorskiego, który wynosił w 2011 r. – 111,
dla wsi 99, natomiast ogółem dla kujawsko-pomorskiego - 106.
Tabela B II 1-3 - Liczba ludności według wieku
Grupy wieku
0 - 4 lata
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 i powyżej
OGÓŁEM:

2006
8 970
9 051
10 466
14 026
20 202
19 247
16 689
12 833
12 252
15 477
17 185
15 933
9 042
8 014
7 106
5 219
5 478
207 190

2007
9 225
8 850
9 888
13 529
19 153
19 542
17 279
13 356
11 906
14 404
17 220
16 156
9 910
7 986
7 136
5 387
5 692
206 619

2008
9 507
8 759
9 504
12 932
17 839
19 734
17 631
13 881
11 850
13 196
17 167
16 178
11 268
7 860
7 196
5 550
5 961
206 013

2009
9 863
8.677
9 043
12 424
16 676
19 534
18 225
14 707
11 718
12 523
16 616
16 237
12 659
7 718
7 215
5 669
6 214
205 718

2010
10 393
8 541
8 789
11 611
16 144
19 011
17 525
14 759
11 812
12 289
16 082
16 619
14 426
7 649
7 133
5 794
6 538
205 129

2011
10 376
8 688
8 615
10 599
15 597
18 847
17 758
15 396
12 101
11 924
15 146
16 475
15 083
8 327
7 119
5 995
6 875
204 921

2012
10 295
9 006
8 438
10 359
14 197
18 316
18 068
15 848
12 584
11 572
14 136
16 688
15 305
9 220
7 015
6 055
7 197
204 299

2013
9 960
9 322
8 359
10 128
13 325
17 129
18 619
16 121
13 086
11 390
13 038
16 660
15 357
10 426
6 936
6 936
9 008
203 447

2014
9 636
9 830
8.277
9.877
12.605
16 058
18 853
16 636
13 708
11 297
11 348
16 084
15 466
11 697
6 932
6 029
7 815
204 299

2015
9 521
9 951
8.306
9.767
11 610
15 074
19 046
16 996
14 182
11 391
11 851
15 325
15 546
13 205
6 788
5 989
8 141
203 158

Źródło: www.stat.gov.pl wg nowej systematyki GUS wprowadzonej w 2005

Analizując strukturę wiekową ludności miasta w 2015 r. należy wskazać na najwyższy udział
osób w wieku 30-34 lata (ok. 9,4%). Drugą grupą wiekową pod względem liczebności jest grupa
osób w wieku 35-39 lata (8,3%).
Osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią ok. 10% ogółu mieszkańców ich liczba rośnie w
stosunku do lat ubiegłych. Natomiast grupa wiekowa 20-29 lat to ok. 13% mieszkańców miasta.
Syntezę podstawowych danych o ludności na podstawie materiałów US w Toruniu
i Bydgoszczy, „Miasta w liczbach” oraz strony internetowej www.stat.gov.pl przedstawia
poniższa tabela.
Tabela B II 1-4 - Podstawowe dane o ludności
wyszczególnienie
Ludność ogółem
w
tym:

w%

Toruń
2006
2007
207
206
190
619

2008
206
013

2009
205
718

2010
205
129

2011
204
921

2012
204
299

2013
203
447

2014
203
158

2015
202
689

100

99,4

99,3

99

98,9

98,6

98,1

98,0

97,8

mężczyźn
96 074
i
111
kobiety
116
na
100
mężczyzn
115
przypada
kobiet

99,7

95 704 95 346 95 253 95 410 95 264 94 907 94 515 94 361 94 747
110
915

110
667

110
465

109
719

109
657

109
392

108
932

108
757

108
442

116

116

116

114

115

115

115

115

115

Ludność ogółem w wieku (w %):
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przedprodukcyjn
17,57
ym (0-17 lat)
produkcyjnym
67,53
18-59/64 lata)
poprodukcyjnym
(60/65
lat 14,90
i więcej)
Ludność w wieku
nieprodukcyjny
m na 100 osób w 48,08
wieku
produkcyjnym

17,2

16,19

16,71

16,66

16,45

16,36

16,42

16,4

16,5

67,42

67,12

66,8

66,17

65,59

65,02

64,13

63,3

62,4

15,38

15,98

16,49

17,17

17,95

18,62

19,45

20,3

21,4

48,32

48,99

49,71

51,11

52,45

53,79

55,9

58,0

60,4

Źródło: materiały US w Toruniu i Bydgoszczy, Miasta w liczbach, www.stat.gov.pl

Ruch naturalny ludności
Ilość zawieranych małżeństw jest jednym z czynników wpływających na poziom urodzeń.
Liczba małżeństw zawieranych w latach 1990-1992 systematycznie malała, w latach 1994-1999
obserwujemy tendencję wzrostową. Liczba małżeństw zawartych w 1999 roku była po raz
pierwszy wyższa o 38 (tj. o 3,2%) niż w 1990 roku. Od 2000 r. obserwujemy tendencję
spadkową liczby zawieranych małżeństw, która utrzymywała się do 2007 roku. Od 2007 roku
obserwujemy niewielkie wahania liczby zawieranych małżeństw.
Tabela B II 1-5 - Ruch naturalny ludności
Lata

Małżeństwa

Urodzenia żywe

Zgony
ogółem

w tym niemowląt

1990
1992
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 202
1 004
996
1 037
1 070
1 098
1 240
1 228
1 055
1 044
1 055
999
1 145
1 206
1 256
1 381
1 348
1 207
1 046
1 022
887
934
944

2 500
2 257
2 206
1 950
1 889
1 897
1 808
1 930
1 887
1 772
1 771
1 776
1 882
1 941
1 975
2 081
2 164
2 091
1 969
2 007
1 828
1 916
1 946

1 741
1 716
1 744
1 655
1 783
1 664
1 746
1.703
1 660
1 663
1 760
1 661
1 786
1 721
1 879
1 747
1 852
1 855
1 812
1 903
1 891
1 921
1 910

39
29
47
28
24
25
11
10
20
8
16
14
11
6
9
11
13
12
8
13
4
6
10

Źródło: „Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin - Roczniki statystyczne” –
i Programowania Europejskiego UM Toruń

Przyrost
naturalny
759
541
462
295
106
233
62
227
227
109
11
115
96
220
96
334
312
236
157
104
- 63
-5
39

materiały US w Toruniu, Wydział Rozwoju

Jak wynika z powyższego zestawienia, na przestrzeni lat 1990-2015 najwyższą liczbę zgonów
ogółem odnotowano w latach 2014 i 2015. Natomiast liczba urodzeń żywych, wykazywała
tendencje spadkowe do roku 2000, w którym obserwujemy wzrost. W latach 2013 i 2014
odnotowano po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny. W poniższej tabeli przedstawiono
współczynniki ruchu naturalnego ludności w okresie ostatnich 25 lat.
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Tabela B II 1-6 - Współczynniki ruchu naturalnego ludności
Rok
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

Małżeństwa
na 1000 ludności
6,9
6,2
5,7
5,3
5,3
5,1
5,1
5,2
5,2
5,3
6,0
6,0
5,1
4,9
5,0
4,9
5,5
5,8
6,1
6,7
6,6
5,9
5,1
5,0
4,3
4,7

Urodzenia żywe

Zgony

Przyrost naturalny

13,7
12,9
11,3
12,3
11,1
11,2
10,3
9,8
9,2
9,2
8,8
9,4
9,2
8,4
8,5
8,7
9,0
9,4
9,5
10,1
10,5
10,2
9,6
9,8
8,9
9,5

8,7
9,0
9,0
9,7
8,7
8,9
8,8
8,4
8,7
8,0
8,5
8,3
8,0
7,9
8,4
8,1
8,6
8,3
9,1
8,5
9,0
9,0
8,9
9,3
9,3
9,4

5,0
3,9
2,4
2,6
2,4
2,4
1,5
1,5
0,5
1,1
0,3
1,1
1,1
0,5
0,5
0,6
0,5
1,1
0,5
1,6
1,5
1,1
0,8
0,5
-0,3
0,2

Źródło: „Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin - Roczniki statystyczne” – materiały US w Toruniu i WUS w Bydgoszczy,
Miasta w liczbach - 2005, US w Bydgoszczy

Niepokojąca dynamika demograficzna miasta wyrażająca się stałą tendencją do spadku ilości
urodzeń na 1 zgon miała miejsce do roku 2003. W kolejnych latach obserwujemy niewielkie
wahania liczby urodzeń w przeliczeniu na 1 zgon.
Tabela B II 1-7 - Dynamika demograficzna urodzeń/zgonów
rok

198 1985 1990 1995 2000
0
Toru liczba urodzeń na 1 zgon
ń
2,21 1,92 1,436 1,17 1,133

2003

2006

2009

2010 2011

1,006

1,128

1,168

1,12

2012

2013

2014

2015

1,086 1,054 0,966 0,997 1,018

Źródło: „Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin - Roczniki statystyczne” – materiały US w Toruniu

W migracji ludności w Toruniu do 1999 r. miała miejsce przewaga napływu nad odpływem. Od
2000 r. saldo migracji jest ujemne - wyniosło wtedy 284 osoby. Rok później odpływ był większy
niż napływ o 300 osób. W roku 2006 ujemne saldo było największe
i wyniosło 1260, natomiast w 2013 wyniosło 686 osób - większość mieszkańców Torunia
wyprowadza się do gmin ościennych.
Tabela B II 1-8 - Dynamika demograficzna migracji
Rok
1988
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997

Saldo migracji
+ 1 308
+ 637
- 660
+ 878
+ 381
+ 512
+ 622
+ 674
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+ 430
- 284
- 300
- 541
- 410
- 550
-790
-1260
-901
-818
-599
-642
-365
-686
-421
-216

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

Źródło: „Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin - Roczniki statystyczne” – materiały US w Toruniu,
Miasta w liczbach - 2005, US w Bydgoszczy

1.3.

Prognozy demograficzne

Prognozowanie demograficzne to przewidywanie przyszłych stanów i podstawowych struktur
ludności dla określonego obszaru. Nieodzownym warunkiem takiego przewidywania jest
posiadanie informacji odnoszących się do przyszłych procesów decydujących o liczbie
i strukturach zaludnienia tj. przyszłych urodzeniach ludności, jej umieralności i migracjach.
W odniesieniu do ludności żyjącej w ustabilizowanych warunkach życia społeczno-politycznego
i gospodarczego, przyjmuje się kontynuację kierunków i natężenia tych procesów z okresu
poprzedzającego prognozę. Wobec trudnych do określenia przyszłych uwarunkowań życia
mieszkańców, wynikających z dynamiki zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju
– oszacowanie wartości parametrów opisujących przyszłą zmienność urodzeń, zgonów i migracji
jest bardzo trudne. Prawdopodobieństwo trafnego oszacowania jest zatem raczej nieduże.
Poprzednia prognoza ludności GUS – na lata 2008-2035 r. – bazująca na założeniu
o systematycznym, powolnym wzroście intensywności urodzeń, wobec obserwowanych
dynamicznych zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, mających istotny wpływ
na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych, straciła na aktualności. Prognoza
ludności na lata 2014-2050 sporządzona została na podstawie przyjętych wariantów założeń
prognostycznych, które były przedmiotem konsultacji szerokiego grona specjalistów
reprezentujących środowisko naukowe – zostały zaprezentowane i przedyskutowane m.in.
na Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej w dniu 22 maja 2014 r. Uwagi
ekspertów oraz recenzentów pozwoliły na wybór scenariusza założeń uznanego za najlepiej
określający prawdopodobny rozwój ludności Polski w perspektywie do 2050 r. (stan na 31.XII.).
Tabela B II 1-9 - Przewidywany stan ludności wg płci dla miasta Torunia
Lata
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Ogółem
201 747
200 857
199 954
199 053
198 141
197 213
196 265
195 291
194 287
193 249
192 176
191 063

Mężczyźni
93 604
93 133
92 659
92 189
91 717
91 241
90 758
90 264
89 759
89 238
88 702
88 149

Kobiety
108 143
107 724
107 295
106 864
106 424
105 972
105 507
105 027
104 528
104 011
103 474
102 914
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2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

189 911
188 720
187 493
186 230
184 929
183 593
182 226
180 836
179 428
178 003
176 567
175 123
173 674
172 223
170 773
169 325
167 881
166 442
165 009
163 580
162 159
160 747
159 342
157 949

87 580
86 995
86 395
85 781
85 153
84 513
83 864
83 210
82 554
81 898
81 243
80 593
79 948
79 309
78 676
78 050
77 430
76 817
76 209
75 605
75 005
74 409
73 814
73 222

102 331
101 725
101 098
100 449
99 776
99 080
98 362
97 626
96 874
96 105
95 324
94 530
93 726
92 914
92 097
91 275
90 451
89 625
88 800
87 975
87 154
86 338
85 528
84 727

Źródło: www.stat.gov.pl

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli tabela B II 1-9, prognozy odnoszące się do stanu
ludności zakładają stały trend spadkowy. Według szacunków liczba ludności w 2050 roku będzie
mniejsza 45 498 osób w porównaniu z rokiem 2013 (spadek 22,4%), w tym spadek liczby kobiet
o 24 727 (23,3% w porównaniu z rokiem 2013) i spadek o 21 293 mężczyzn (22,6%
w porównaniu z rokiem 2013).
1.4.

Statystyczna ocena zdrowia mieszkańców miasta

Sytuację zdrowotną ludności w ujęciu statystycznym najczęściej charakteryzuje
się za pomocą negatywnych mierników zdrowia tj. zachorowalności, chorobowości
i umieralności.
Tabela B II 1-10- Zgony wg głównych przyczyn (wybranych grup chorób) i współczynnik
zgonów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w Toruniu
Rok
1999
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015

Zgony ogółem
Liczba
1 746
1 703
1 663
1 661
1 786
1 721
1 879
1 747
1 852
1 855
1 812
1 891
1921
1910

wsp.
87,2
84,9
80,6
81,2
87,6
85,2
93,3
86,8
92,1
90,3
92,9
94,6
94,3

Choroby ukł.
krążenia
Liczba
wsp.
718
35,9
675
33,6
677
32,8
678
33,1
705
34,6
669
33,1
688
34,2
691
34,3
755
37,6
711
34,6
34,6
720
35,4
720
35,4

Nowotwory
Liczba
489
490
494
513
528
526
566
519
572
601
587
587

wsp.
24,4
24,4
23,9
25,1
25,9
26,1
28,1
25,8
28,5
29,3
30,3
28,4
28,4

Choroby ukł.
oddechowego
Liczba
wsp.
139
6,9
118
5,9
83
4,0
89
4,4
100
4,9
95
4,7
143
7,1
90
4,5
140
7,0
144
7,0
8,1
105
5,2
105
5,2

Choroby ukł.
trawiennego
Liczba
wsp.
69
3,5
72
3,6
70
3,4
57
2,8
93
4,6
87
4,3
90
4,5
93
4,6
76
3,8
60
2,9
3,9
59
2,9
59
2,9

Źródło: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, www.stat.gov.pl
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Podstawowymi przyczynami zgonów w Toruniu, tak jak w woj. kujawsko-pomorskim i Polsce,
są choroby układu krążenia, stanowiące w naszym mieście około 40% oraz nowotwory
stanowiące przeszło 30% ogółu przyczyn. W chorobach układu krążenia najwięcej jest zgonów
z powodu miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału serca oraz chorób naczyń
mózgowych. Wśród nowotworów dominują te umiejscowione w obrębie narządów
oddechowych (oskrzela i płuca), narządów trawiennych oraz piersi i narządów płciowych kobiet.
1.5.

Warunki mieszkaniowe

Liczba mieszkań z roku na rok wzrasta - według stanu na 31 grudnia 2013 roku zasób
mieszkaniowy Torunia stanowiło 85 727 mieszkań. Do 2003 roku ponad 50% zasobów
mieszkaniowych stanowiły mieszkania spółdzielcze. Od roku 2004 zmieniono sposób agregacji
danych zliczając razem wszystkie ich rodzaje poza indywidualnymi.
Liczba ludności zamieszkującej w mieszkaniach wzrosła od 1990 do 2010 roku o 10 329 osób
(tj. o 5,3%). Spowodowało to spadek przeciętnej liczby osób w 1 mieszkaniu z 3,22 w 1990 roku
do 2,37 w 2013 roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania utrzymuje się
w ostatnich latach na zbliżonym poziomie – w 2013 r. 58,5 m².
Tabela B II 1-11- Zasoby mieszkaniowe zamieszkane
Lata

Mieszkania

Ludność
w mieszkaniach

Przeciętna liczba osób
w mieszkaniu

1990
1996
2000
2002
2004
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

60 057
66 763
70 820
74 780
76 351
78 065
80 901
81 778
82 526
84 177
84 966
85 727
86 586
87 679

193 118
195 889
195 127
206 638
208 278
207 190
206 013
205 718
205 312
-

3,22
2,93
2,76
2,76
2,73
2,65
2,55
2,52
2,49
-

Przeciętna
pow. użytkowa
mieszkania w m2
52,5
53,7
54,3
56,7
57,0
57,2
57,5
57,7
58,0
58,5
58,5
58,6
58,6
58,6

Źródło: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, www.stat.gov.pl

Liczba mieszkań oddawanych do użytku w latach 1990-2013 ulegała wahaniom.
Po rekordowym 2008 i 2011 roku w kolejnych latach oddano do użytku ponad połowę mniej
mieszkań. Na przestrzeni lat wzrósł udział budownictwa indywidualnego – z 4% w roku 1990 do
13,8% w roku 2015. Budownictwo indywidualne rozwija się głównie na Wrzosach,
w Kaszczorku oraz na Stawkach i na Rudaku.
Tabela B II 1-12- Mieszkania oddane do użytku wg inwestorów
Budownictwo
Lata

Ogółem

indywidualne

spółdzielcze

1990
1996
2000
2002
2004

969
798
547
643
746

39
97
122
124
201

894
352
77
137
545

społeczne
czynszowe
90
168

komunalne

inne

22
10

349
258
204
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2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 041
1 757
877
748
1 365
911
794
907
1109

117
221
177
144
122
173
125
143
153

924
1 536
700
604
1 243
738
669
764
956

Źródło: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia

Obecnie istnieje stała tendencja charakteryzująca się wzrostem powierzchni użytkowej mieszkań
oraz powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 osobę. Wzrost ten może być
spowodowany zwiększaniem zasobu lokali mieszkaniowych na rynku pierwotnym.
W kontekście analizy zasobów i warunków mieszkaniowych należy zwrócić uwagę
na postępujący proces odpływu mieszkańców gminy miasta Toruń do gmin ościennych (gminy
wiejskie: Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i inne).
Proces ten zwany jest suburbanizacją i polega na wyludnianiu się centralnych części miast
i rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem suburbanizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa
mieszkaniowa, obiekty handlowo-usługowe, połączenia komunikacyjne) na obszarach
podmiejskich oraz tworzenie się obszarów zwanych sypialniami miast, których mieszkańcy
dojeżdżają do pracy do miasta.
Tabela B II 1-13 – Saldo migracji w latach 1995 – 2011
Lata
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Toruń

Lubicz

Saldo migracji
512
162
622
86
674
60
290
112
430
87
-284
225
-300
249
-541
311
-847
476
-1 116
509
-790
547
-1 260
486
-901
364
-818
317
-599
212
-649
108
-365
134

Łubianka

Łysomice

Obrowo

Wielka
Nieszawka

Zławieś
Wielka

32
54
-17
73
55
31
9
24
42
68
27
87
55
45
90
107
81

-6
-79
-99
28
16
80
78
73
136
91
83
86
120
114
131
86
141

9
-14
139
46
80
171
195
222
257
289
375
398
508
470
499
550
463

28
27
21
108
14
38
104
44
113
156
84
113
110
110
132
113
91

-7
21
8
45
89
155
148
155
239
230
187
207
160
175
177
188
140

Źródło: www.stat.gov.pl

Jak wynika z powyższego zestawienia proces suburbanizacji jest widoczny w strefie
podmiejskiej Torunia. Świadczą o tym dodatnie salda migracji w gminach ościennych oraz
ujemne saldo migracji w mieście Toruniu. Największy odpływ mieszkańców z Torunia miał
miejsce w latach 2004 i 2006. Natomiast gminą, która charakteryzuje się największym
napływem nowych mieszkańców jest gmina Obrowo.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Rada Miasta Torunia w 1996 roku podjęła
decyzję o utworzeniu przez Gminę Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. Towarzystwo rozpoczęło działalność w czerwcu 1997 roku, a przedmiotem jego
działania jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. TTBS
realizuje budownictwo mieszkaniowe o umiarkowanych czynszach, skierowane do osób średnio
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zamożnych. W swej działalności inwestycyjnej preferuje rozwiązania zapewniające
umiarkowane koszty budowy i eksploatacji zasobu mieszkaniowego przy zachowaniu
środowiska przyjaznego człowiekowi. Toruńskie TBS realizuje politykę mieszkaniową Gminy.
Do końca 2015 roku Toruńskie TBS zarządzało 1 498 mieszkaniami wynajmowanymi i 90
mieszkaniami sprzedanymi (w tym również mieszkania w Chełmży i Lubiczu). Większość
budynków w Toruniu zlokalizowana jest na dużych osiedlach mieszkaniowych: Solanki,
Winnica, Olsztyńska, Lubicz, Gerwazego.
W ramach programu rządowego Mieszkanie Plus w Toruniu przygotowywana jest inwestycja
obejmująca budowę ponad 300 mieszkań. Lokalizacja tego zamierzenia obejmuje dawne tereny
powojskowe położone w rejonie ulic Inowrocławskiej i Okólnej.
1.6.

Wychowanie i edukacja

Z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęto wdrażanie reformy ustroju szkolnego, której zasady
reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). Najważniejsze zmiany związane są z przywróceniem
ośmioklasowej szkoły podstawowej, likwidacją gimnazjów oraz wprowadzeniem nowego typu
szkoły – branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej.
Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej stali się się
uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie
prowadzi się rekrutacji do tego typu szkoły, ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum w
roku szkolnym 2018/2019. Wprowadzono od 1 września 2017 r. branżową szkołę I stopnia, w
miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły II
stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w
liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego
2019/2020. Wtedy w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I
stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII
szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach
ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły
podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą
mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia. Wygaszanie gimnazjum
może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez: przekształcenie dotychczasowego
gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową, przekształcenie gimnazjum w liceum
ogólnokształcące albo technikum włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo
technikum przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia, włączenie gimnazjum do
branżowej szkoły I stopnia.
W związku ze zmianami wprowadzonymi do systemu oświaty Rada Miasta Torunia podjęła
następujące uchwały, według których realizowany będzie proces wdrażania nowego ustroju
szkolnego:
 Uchwała RMT 534/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na
obszarze Gminy Miasta Toruń,
 Uchwała RMT 535/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń,
 Uchwała RMT 549/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń.
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Żłobki
Tabela B II 1-14– Liczba miejsc w żłobkach
Lata
Żłobki
Miejsca
Dzieci

1999
4
285
518

2002
3
235
432

2004
3
220
425

2006
3
220
444

2008
3
220
400

2010
3
240
439

2012
7
443
642

2013
10
564
915

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2013 (stan w dniu 31.12.2013 r.),

Na koniec 2014 roku funkcjonowało w Toruniu 17 żłobków (3 miejskie i 14 prywatnych),
o łącznej liczbie miejsc 704. Wykorzystanie miejsc wahało się na poziomie 88%. Gmina Miasta
Toruń dotuje prywatne żłobki w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką. W 2016
roku (stan na 30.06.2016) funkcjonuje 19 placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (16 prywatnych
i 3 miejskie). Łącznie jest to 792 miejsc, natomiast wykorzystanie jest na poziomie 100%.
W Toruniu funkcjonują 2 kluby dziecięce o łącznej liczbie 25 miejsc oraz 2 opiekunów
dziennych, którzy mogą sprawować opiekę nad 10 dzieci.
Przedszkola
Tabela B II 1-15– Liczba miejsc w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
Lata
Ogółem
Przedszkola
miejskie
Miejsca
Dzieci

2000
35

2002
34

2004
33

2006
32

2008
33

2010
38

2012
42

2014
39

17

17

17

17

17

17

17

17

4381
4894

4128
4567

4069
4155

4022
4115

4360
4414

4780
4603

5206
4928

3675
3681

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2012, Wydział Edukacji –rok 2014

W roku 2015 funkcjonowało w Toruniu 47 przedszkoli. W porównaniu do 1995 nastąpił wzrost
o 13 tego typu placówek. Z ogólnej liczby 48 przedszkoli, 17 prowadzonych jest przez jednostki
samorządu gminnego, których liczba od 1995 roku utrzymuje się na stałym poziomie (poza 2007
rokiem, w którym funkcjonowało 15 placówek).
Stabilna w ostatnich latach sytuacja - zarówno w zakresie liczby placówek jak i liczby
uczęszczających dzieci - skutkowała wskaźnikiem 116 dzieci przypadających na jedno
przedszkole w roku szkolnym 2015/16.
Liczba oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w
szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/18 wynosi 187, przy liczbie miejsc 4500.
Rok szkolny w tych publicznych placówkach rozpoczęło 4436 dzieci.
Wykaz placówek przedszkolnych zawiera załącznik tabelaryczny nr 3 - B.II.1. Wykaz
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę miasta Toruń oraz
niepubliczne punkty przedszkolne i przedszkola niepubliczne.
Szkoły
Lata 2005-2014 w toruńskiej oświacie zaznaczyły się działaniami zmierzającymi
do zapewnienia optymalnego wykorzystania istniejącej bazy lokalowej i jej modernizacji,
z jednoczesnym zapewnieniem powszechności i dobrego poziomu nauczania i wychowania
w szkołach i placówkach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Był to czas, w którym
pozyskano znaczną kwotę środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych – zwłaszcza
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa. Wpłynęło to na rozszerzenie
i podniesienie jakości toruńskiej edukacji
Szkoły podstawowe (bez szkół specjalnych)
W latach 2005-2012 ilość placówek szkół podstawowych nieznacznie wzrosła.
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Tabela B II 1-16– Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
Lata szkolne
Szkoły
Uczniowie
Liczba
uczniów
na szkołę
Absolwenci
z porzedniego
roku

2005/06
29
11 966

2008/09
28
10 639

2009/10
29
10 380

2010/11
30
10 325

2011/12
30
10 369

2012/13
31
10 570

2013/2014
32
10 388

413

380

358

344

346

341

325

2 275

1 941

1 831

1 738

-

1 596

1 712

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

W Toruniu w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 32 placówki szkół podstawowych, do
których uczęszczało 10 388 uczniów. W ostatnich latach liczba uczniów miała tendencję
malejącą co wiąże się z niżem demograficznym. Liczba absolwentów szkół podstawowych ulega
wahaniom. W stosunku do poprzedniego, w roku szkolnym 2013/2014 ich liczba wzrosła o 116
osób (tj. 7,2%).
Rok szkolny 2017/2018 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Toruń rozpocznie łącznie 28 021 uczniów i wychowanków:





12 256 uczniów szkół podstawowych (w tym w klasach pierwszych 1544)
3 173 uczniów klas dotychczasowych gimnazjów
8 156 uczniów szkół ponagimnazjalnych
4436 dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

Gimnazja będą stopniowo wygaszane.
Tabela B II 1-17– Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
Lata szkolne
Szkoły
Uczniowie
Liczba
uczniów na
szkołę
Absolwenci z
porzedniego
roku

2005/06
30
7 685

2008/09
29
6 559

2009/10
28
6 308

2010/11
29
5 925

2011/12
30
5 819

2012/13
26
5 535

2013/2014
26
5 534

259

226

225

204

194

212

192

2 643

2 187

2 042

2 085

-

1 808

1 743

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

Licea ogólnokształcące
Tabela B II 1-18– Licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych)
Lata szkolne
Szkoły
Uczniowie
Liczba
uczniów na
szkołę
Absolwenci z
porzedniego
roku

2005/06
16
7 088

2008/09
16
6 256

2009/10
15
5 954

2010/11
15
5 758

2011/12
15
5 578

2012/13
15
5 347

2013/2014
16
5 179

433

391

397

384

372

356

324

2 442

2 163

2 084

1 916

-

1 794

1 788

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

Przy sporym spadku liczy uczniów na stałym poziomie utrzymuje się liczba placówek liceów
ogólnokształcących. W roku szkolnym 2013/2014 wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z
rokiem poprzednim o 3,2%.
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W Toruniu od 1998 roku działa jedyne w Polsce Gimnazjum i Liceum Akademickie, pod
patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kształcące młodzież szczególnie uzdolnioną.
Obecnie są planowane dwie lokalizacje dla nowych placówek oświaty. Pierwsza z nich, szkoła
podstawowa, ustalona w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Kaszczorek” (uchwała Nr 834/2001 RMT z dnia 13.09.2001) na ulicy Gościnnej 8–10. Druga
lokalizacja pod placówkę oświatową jest przewidziana dla lewobrzeżnej części Torunia przy
ul.Strzałowej 15 (uchwała nr 646/13 RMT z dnia 21.11.2013).
W roku szkolnym 2017/2018 wraz z realizacją reformy oświatowej utrzymano funkcjonujące
ogólnokształcące licea prowadzone przez gminę.
Wykaz szkół zawiera załącznik tabelaryczny nr 4 - B.II.1. Wykaz szkół i placówek oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
Ponadto oprócz gminnej bazy oświatowej na terenie Torunia zlokalizowane są placówki
prywatne. Należą do nich poniżej wymienione placówki:
Tabela B II 1-19 – Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia placówek publicznych
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Szkoły podstawowe
1.
Szkoła Podstawowa „Blok”
Szkoły gimnazjalne
1.
Gimnazjum Akademickie (wygaszane)
Szkoły ponadgimnazjalane
1.
Liceum Akademickie
2.
Technikum Renowacji Elementów Architektury
3.
Branżowa Szkoła I stopnia „Blok”

ul. Batorego 37/41
ul. Szosa Cełmińska 23
ul. Młodzieżowa 29
ul. Batorego 37/41
ul. Batorego 37/41

Źródło: www.um.torun.pl

Rozmieszczenie obiektów szkolnych przedstawiono na rysunku nr 17 – OBIEKTY OBSŁUGI
LUDNOŚCI – OŚWIATA.
Szkolnictwo wyższe
Podstawowym wyzwaniem dla przemian społeczno-gospodarczych XXI wieku stał się poziom
konkurencyjności. Zależy on przede wszystkim od poziomu kwalifikacji zatrudnianych
w gospodarce pracowników. A zatem gospodarka zależy przede wszystkim od edukacji. Szkoły
wyższe są ogromnym atutem dla miasta i regionu, stanowią silny czynnik miastotwórczy,
są ważną składową kulturowego i społecznego potencjału miasta.
W Toruniu działają dwie wyższe uczelnie publiczne– Uniwersytet Mikołaja Kopernika i
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej oraz pięć niepublicznych – Wyższa Szkoła
Bankowa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruńska Szkoła Wyższa, Wyższa
Szkoła Filologii Hebrajskiej oraz utworzona w 2009 roku Toruńska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu, wraz
z oddziałem Collegium Medicum w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy),
który włączony został do UMK 24 listopada 2004 roku, powstał na mocy dekretu Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi
pomorskiej był dr Henryk Świątkowski, delegat rządu, późniejszy wojewoda pomorski. Chciano
także, chociaż częściowo, wyrównać straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. Pierwszym rektorem został prof. Ludwik Kolankowski, historyk z lwowskiego UJK.
Początkowo powstały dwa wydziały: Humanistyczny (wraz ze Sztukami Pięknymi) oraz
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Jednak od początku powstawania Uniwersytetu władze
uczelniane miały w planach stworzenie wielowydziałowego uniwersytetu.
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Pierwsze wykłady odbyły się 24 listopada 1945 roku, natomiast uroczysta inauguracja
pierwszego roku akademickiego miała miejsce 5 stycznia 1946 roku. Funkcjonowało wtedy 76
katedr, zatrudniających 60 samodzielnych i 69 pomocniczych pracowników nauki.
Immatrykulowano 1.600 studentów.
W roku 1973 z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika otwarto miasteczko
akademickie na ulicy Gagarina z budynkiem głównym władz uczelni, domami akademickimi
i asystenckimi oraz klubami studenckimi i stołówką.
Z oferty dydaktycznej UMK korzysta obecnie około 24 tysięcy studentów, którzy kształcą się na
112 kierunkach studiów i 66 kierunkach studiów podyplomowych.
Na UMK funkcjonują następujące wydziały:
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
- Wydział Chemii,
- Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy),
- Wydział Filologiczny,
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
- Wydział Humanistyczny,
- Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy),
- Wydział Matematyki i Informatyki,
- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
- Wydział Nauk Historycznych,
- Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy),
- Wydział Nauk o Ziemi,
- Wydział Nauk Pedagogicznych,
- Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,
- Wydział Prawa i Administracji,
- Wydział Sztuk Pięknych,
- Wydział Teologiczny.
UMK w liczbach:
STUDENCI
- ogółem 24 016 studentów (z czego w kampusie toruńskim – 18 268, w kampusie
bydgoskim 5 748);
- 5 674 studentów na studiach jednolitych magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 3
431, w kampusie bydgoskim 2 243);
- 11 845 studentów na studiach I stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 9 268, w
kampusie bydgoskim 2 577);
- 6 497 studentów na studiach II stopnia (z czego w kampusie toruńskim – 5 569, w
kampusie bydgoskim 928);
- ogółem 8 777 osób przyjętych na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich (z czego w kampusie toruńskim – 6 912, w kampusie bydgoskim 1 865);
- 1 290 osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich (z czego w kampusie
toruńskim – 845, w kampusie bydgoskim 445);
- 4 623 osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia (z czego w kampusie toruńskim
– 3 676, w kampusie bydgoskim 947);
- 2 864 osób przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia (z czego w kampusie toruńskim –
2 391, w kampusie bydgoskim 473);
- 951 doktorantów (na UMK w Toruniu i w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy);
- 397 studentów obcokrajowców z 29 krajów;
- 6 306 osób zostało absolwentami UMK w roku 2015/2016
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KSZTAŁCENIE
- 17 wydziałów oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii;
- 112 kierunków studiów (95 kierunków studiów I stopnia, 58 kierunków studiów II stopnia,
12 kierunków studiów jednolitych magisterskich);
- 5 nowych kierunków studiów: psychologia (studia jednolite magisterskie), architektura
informacji (studia I stopnia), chemia medyczna (studia I stopnia), gospodarka przestrzenna
(studia I stopnia inżynierskie), pedagogika medialna (studia I stopnia);
- 66 studiów podyplomowych;
- 16 kursów dokształcających;
- 5 wydziałów UMK w Toruniu (Biologii i Ochrony Środowiska, Filologiczny, Nauk
Historycznych, Sztuk Pięknych oraz Matematyki i Informatyki) uzyskało akredytację
instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
- 41 kierunków akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną
- 26 rodzajów studiów doktoranckich.
Źródło: www.umk.pl

Tabela B II 1-20 - Szkolnictwo wyższe - szkoły, studenci, absolwenci
Wyszcze
gólnienie
Szkoły

1990/
91
1

1992/
93
1

1998/
99
2

2001/
02
3

2003/
04
4

2005/
06
4

2007/
08
6

2009/
10
7

2011/
12
7

2013/
14
7

Studenci

9 207

10 250

27 996

32 891

34 733

37 075

32 841

32 092

40 146

36 135

Absolwe
nci

1 067

1 431

4 105

6 128

7 087

8 026

7 914

8 790

10 297

10 696

2015/
16
6
36 1353
6 816

Źródło: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia

1.7.

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna finansowana jest w ramach ubezpieczania zdrowotnego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Dostepność do świadczeń medycznych determinowana jest możliwościami
finasowymi płatnika i wysokością kontraktów podpisywanych przez NFZ. Na terenie Torunia
funkcjonuja publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina Miasta Toruń jest organem
założycielskim dla 3 zakładów:
1.
2.
3.

Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika,
Miejskiej Przychodni Specjalistycznej,
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Samorząd województwa jest organem założycielskim dla nizej wymienionych placówek:
1.

2.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w tym:
1) Szpital Wielospecjalistyczny,
2) Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych,
3) Szpital Psychiatryczny,
4) Szpital Obserwacyjno Zakaźny,
5) Regionalne Centrum Stomatologii,
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,

Zakłady niepubliczne to:
1.
2.
3.
4.

Szpital Specjalistyczny ”MATOPAT”,
Prywatne Centrum Chirurgii przy ul. Kołłątaja 10a,
Centrum Laryngologiczno-Alergologiczne „LAR-MED”,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez ZCMBB „Serafitki”,
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5.
6.
7.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”,
Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło”,
Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej dla Dzieci „Nadzieja”.

W roku 2011 w szpitalach ogólnych hospitalizowanych było 53 457 osób co oznacza,
że na 10 tys. mieszkańców w szpitalach przebywało 2 607 mieszkańców miasta. W stosunku
do roku 2005 jest to wzrost o 57% .
W latach 2008-2011 liczba poradnia specjalistycznych utrzymywała się na podobnym poziomie.
Nieznacznie wzrosła liczba udzielanych porad stomatologicznych, natomiast pozostałe
przychodnie udzieliły o 9% porad mniej.
Tabela B II 1-21 - Hospitalizacje mieszkańców Torunia w latach 2005 – 2011
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liczby bezwzględne

30 665

31 365

34 388

36 788

47 569

49 545

53 457

1 504,4

1 546,7

1 702,8

1 827,5

2 366,5

2 411,5

2 607,1

Współczynnik
ludności

na

10

tys.

Źródło: Kujawsko –Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Tabela B II 1-22 - Działalność specjalistycznych poradni lekarskich (bez poradni zdrowia
psychicznego i leczenia uzależnień) udzielających świadczeń w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego w Toruniu
Z tego:
Ogółem

Podmioty lecznicze

Rok

2008
2009
2010
2011

Liczba
poradni

Liczba porad

Liczba
poradni

Liczba porad

228
229
223
231

812 756
783 105
775 327
741 264

218
219
216
221

719 757
683 815
686 602
712 122

Zawodowe
lekarskie
Liczba
poradni

10
10
7
10

praktyki
Liczba porad

92 999
99 290
88 725
29 143

Źródło: Kujawsko –Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Tabela B II 1-23 - Działalność poradni stomatologicznych udzielających świadczeń w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Toruniu
Z tego:
Ogółem

Podmioty lecznicze

Rok

2008
2009
2010
2011

Liczba
poradni

Liczba porad

Liczba
poradni

Liczba porad

79
73
72
79

212 504
210 654
210 755
217 774

45
40
42
47

135 282
132 603
149 669
150 420

Zawodowe
lekarskie
Liczba
poradni

34
33
30
32

praktyki
Liczba porad

77 222
78 051
61 086
67 354

Źródło: Kujawsko –Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Tabela B II 1-24 - Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
realizujących świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych
Wybrany personel medyczny wg
grup zawodowych
Województwo kujawsko-pomorskie
Lekarze
Lekarze dentyści
Pielęgniarki

Liczby bezwzględne
2009
2010

2011

Wskaźnik na 10 tys.
2009
2010

2011

4 113
637
9 595

4 115
657
9 610

19,9
3,1
46,4

19,6
3,1
45,8

4 118
629
9 712

19,6
3,0
46,3
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Położne
Ratownicy medyczni
Toruń
Lekarze
Lekarze dentyści
Pielęgniarki
Położne
Ratownicy medyczni

1 255
537

1 186
617

1 198
641

6,1
2,6

5,7
2,9

5,7
3,1

629
97
1 450
186
62

601
88
1 446
153
62

664
111
1 359
157
65

30,6
4,7
70,5
9,0
3,0

29,3
4,3
70,5
7,5
3,0

32,4
5,4
66,3
7,7
3,2

Źródło: Kujawsko –Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Tabela B II 1-25 - Personel służby zdrowia
Wyszczególnienie 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011

na 10 000 ludności
Lekarze
26,6
Lekarze dentyści 6,2
Pielęgniarki
58,5
Położne
7,1

28,3
5,4
58,3
7,8

27,3
5,3
59,1
6,9

28,2
4,7
60,3
6,9

30,7
5,9
62,9
7,3

30,4
4,8
64,3
7,2

31,9
4,9
65,0
7,4

30,5
4,5
66,1
7,1

31,6
4,8
68,7
7,2

28,9
4,7
67,4
8,1

29,5
4,9
67,9
7,8

30,6
4,7
70,5
9,0

29,3
4,3
70,4
7,5

32,4
5,4
66,3
7,7

Źródło: „Podstawowe dane statystyczne według miast i gmin - Roczniki statystyczne” – materiały US w Toruniu,
Miasta w liczbach - 2005, US w Bydgoszczy, Kujawsko –Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

W 2014 r. liczba personelu w służby zdrowia wynosiła:
- 621 lekarzy ( 35/10 000 ludności),
- 97 lekarzy dentystów (5,3/10 000 ludności),
- 1 397 pielęgniarek (69,1/10 000 ludności),
- 159 położnych (8,1/10 000 ludności).
W latach 1990-2015 występowały wahania wielkości zatrudnienia we wszystkich grupach
personelu służby zdrowia. W ostatnim analizowanym okresie ubyło lekarzy stomatologów (w
stosunku do 1990 roku ubyło 19 dentystów, tj. 15,2%).
W stosunku do 1990 roku liczba lekarzy wzrosła o 172 (tj. o 32%), liczba pielęgniarek o 218 (tj.
o 18,4%), a liczba położnych o 21 (tj. o 14,7%). W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przybyło 59 lekarzy, 11 stomatologów, 21 pielęgniarek i 5 położnych.
1.8.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje w Toruniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
który jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń, powołaną do realizacji zadań
określonych przez ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy.
MOPR w Toruniu udziela pomocy osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej m.in. z powodu: bezdomności, bezrobocia,ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.
MOPR realizuje swoje zadania w formie następujących działań: przyznawanie świadczeń
w trybie decyzji, dożywianie, organizowanie i koordynacja akcji wypoczynku letniego dla
dzieci, interwencje w sprawach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, rehabilitacja
społeczna. Ponadto MOPR realizuje zadania w oparciu o niżej wymienioną bazę obiektów.
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Tabela B II 1-26 – Wykaz placówek pomocy społecznej podległych MOPR – Warsztaty Terapii
Zajęciowej (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Bratanki” prowadzone
przez Fundację im. Brata Alberta
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polski
Związek Niewidomych

ul. Młyńska 2-4
ul. Rydygiera 23
ul. Mickiewicza 61

Źródło: www.mopr.torun.pl

Na zajęciach w ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy doskonalą umiejętności samodzielnej
pracy, uczą się posługiwania różnymi narzędziami, urządzeniami i maszynami. Działania
terapeutyczne skierowane są na rozwijanie poczucia odpowiedzialności, sumienności,
wytrwałości, dokładności, punktualności, umiejętności utrzymania porządku na stanowisku
pracy oraz współpracy w grupie.
Tabela B II 1-27 – Domy Pomocy Społecznej i Dzienne Domy Pomocy Społecznej (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Dom Pomocy Społecznej im. L. Szumana w Toruniu
Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Parafię Rzymskokatolicką pw. Milosierdzia Bożego
i św. Faustyny
Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Toruniu
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Brata Alberta
w Toruniu
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Toruńskim
Stowarzyszeniu „Współpraca”
Środowiskowy Dom Samopomocy PTRON – Fundacja
im. Wandy Szuman

ul. Szosa Chełmińska 220
ul. Rydygiera 23
ul. Gagarina 152
ul. Rydygiera 30/32
ul. Faustyny 12
ul. Szosa Bydgoska 1
ul. Rydygiera 23
ul. Niesiołowskiego 20
ul. Szosa Chełmińska 254

Źródło: www.mopr.torun.pl

Pobyt w placówkach tego typu pozwala na odsunięcie w czasie momentu zamieszkania
w placówce świadczącej opiekę całodobową. Dzienny Dom Pomocy Społecznej pełni rolę
pomostu pomiędzy domem rodzinnym, a całodobowym domem pomocy społecznej. Ponoszone
koszty utrzymania w tej placówce są zdecydowanie niższe od kosztów pobytu w całodobowym
domu pomocy.
W związku z wykorzystaniem miejsc i rosnącymi potrzebami w tym zakresie, zachodzi
konieczność rozwijania tej formy pomocy. Świadczone w taki sposób usługi opiekuńcze mają
olbrzymie znaczenie w wymiarze psychologicznym, pozwalają na pozostanie osoby w jej
środowisku naturalnym i wyzwalają aktywność społeczną osób korzystających. Rozbudowa DPS
przy ul. Szosa Chełmińska 220 pozwoli na zwieszenie liczby mieszkańców o 54 osoby.
Tabela B II 1-28 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 6
prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
Świetlica
środowiskowa
„Dzieciom
Starówki”

ul. Łąkowa 13
ul. Jęczmienna 10
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prowadzona przez Fundację Pomocy Samotnym
Matkom
Ognisko Wychowawcze Parafi pw. Milosierdzia Bożego
i św. Faustyny
Ognisko Wychowawcze przy Toruńskim Centrum
Caritas im. bł. M.Marii Karłowskiej
Ognisko Wychowawcze im. Teresy Kierocińskiej
przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
Ognisko Wychowawcze dla Dzieci i Młodzieży z przy
Stowarzyszeniu Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi pn.:
„Oratorium” im. Ks. B. Markiewicza
Swietlica
przy
stowarzyszeniu
OpiekuńczoWychowawczym im.św. Franciszka

ul. Faustyny 7
ul. Szosa Bydgoska 1
ul. Wyszyńskiego 7/9
ul.Rybaki 59
ul. Poznańska 49

Źródło: www.mopr.torun.pl

Tabela B II 1-29– Świetlice środowiskowe z programem profilaktycznym (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Świetlica środowiskowa przy Oddzile Parafialnym
Akcji Katolickiej przy Parafii Św.Antoniego
Świetlica
środowiskowa
przy
Stowarzyszeniu
Opiekuńczo-Wychowawczym im. Św.Franciszka
Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Toruniu
Świetlica środowiskowa przy Miejskiej Instytucji
Kultury „Dom Muz”
Świetlica środowiskowa przy Klubie „Jantar”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”
Świetlica środowiskowa przy Klub „Rubin” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rubinkowo”
Świetlica środowiskowo – terapeutyczna przy Klubie
„Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Świetlica środowiskowo – terapeutyczna przy Klubie
„Sobótka” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu
„Pomoc Rodzinie”
Świetlica socjoterapeutyczna „Pączek”
przy Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina”

ul. Św.Antoniego 4
ul. Poznańska 49
ul. Wielkie Garbary 2
ul. Okólna 169
ul. Dziewulskiego 12
ul. Łyskowskiego 29/35
ul. Tuwima 9
ul. Wojska Polskiego 43/45
ul. Poznańska 63
ul. Kościuszki 23

Źródło: www.mopr.torun.pl

Tabela B II 1-30 – Wykaz placówek prowadzonych przez instytucje miejskie oraz podmioty
pozarządowe, które realizują zadania i programy w ramach środków z budżetu Gminy Miasta
Toruń (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
w Toruniu
Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
„Monar-Markot”
Toruńskie Centrum „Caritas”
im. Matki Marii Karłowskiej
Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej
Hostel
prowadzony przy Zespole
Interwencji
Kryzysowej MOPR

ul. M.Skłodowskiej-Curie-82–84
ul. Dybowska 1
ul. Szosa Bydgoska 1
ul. Wyszyńskiego 7/9
ul. M.Skłodowskiej-Curie-82–84

Źródło: www.mopr.torun.pl
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Ogólną liczbę bezdomnych na terenie Torunia ocenia się na około 450 osób w skali roku. Są to
osoby zdiagnozowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz służby miejskie. Dominującą grupą są
mężczyźni w wieku produkcyjnym (szacunkowa liczba bezdomnych kobiet - 28 osób),
nadużywający alkoholu, nie podejmujący leczenia odwykowego i stałej pracy zawodowej.
Tabela B II 1-31 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (2015r.)
Nazwa placówki

Adres

Polski Czerwony Krzyż – Ośrodek
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej
Toruńskie Centrum „Caritas”
Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy
im. Jerzego Popiełuszki
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II –
Hospicjum „Światło”
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Zdrowotny Zakład
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej „Nadzieja”

ul. Szczecińska 13
ul. Wielkie Garbary 2
ul. Wyszyńskiego 7/9
ul. Szosa Bydgoska 1
ul. Ligi Polskiej 8
ul. Paderewskiego 2
ul. Grunwaldzka 64
ul. Włocławska 169/3

Źródło: www.mopr.torun.pl

Powyżej wymienione placówki pełnią usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne. W skład
ich zadań wchodzi: podstawowa opieka zdrowotna, zespół pielęgniarek środowiskowo
rodzinnych, opieka długoterminowa pielęgniarska, zespół opieki paliatywnej, zespół
rehabilitacyjny.
W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu realizował szerokie spectrum
działań ukierunkowanych na zmianę wizerunku pomocy społecznej oraz na promowanie
i realizowanie projektów stanowiących odpowiedź na potrzeby mieszkańców. W minionym roku
realizowano m.in. kolejną edycję projektu „Animator osiedlowy jako sprzymierzeniec integracji
środowiska lokalnego”, program PFRON „Aktywny Samorząd” oraz projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej, w tym np. projekt współpracy ponadnarodowej „Dach nad twoją
przyszłością”, „Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”. Wszystkie zadania
realizowane przez Ośrodek wpisują się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
miasta Torunia na lata 2014 – 2020 przyjętą uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 650/2013 z dnia
21 listopada 2013 r.
Liczba osób korzystających z pomocy MOPR zmalała w stosunku do 2014 r. o 3,02 %. Analiza
problemów społecznych oraz powodów trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Torunia
korzystających z pomocy społecznej w roku 2014 wykazała, że podopiecznym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczone były różne formy wsparcia z powodu ubóstwa oraz
problemów, które przede wszystkim dotyczyły: bezrobocia, długotrwałej choroby,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.
Liczebność grup wymagających wsparcia wg sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie z lat 2004-2014 pokazuje załącznik tabelaryczny nr 5 - B.II.1. – Grupy społeczne
wymagające wsparcia w latach 2006 – 2014.
1.9.

Kultura, sport, rekreacja i turystyka

1.9.1. Kultura
Toruń od wieków stanowi ważny ośrodek na kulturalnej mapie Polski. Wydarzenia
i instytucje kulturalne odgrywają w mieście bardzo ważną rolę. Liczne festiwale, spektakle,
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warsztaty, wystawy szczelnie zapełniają kalendarz imprez kulturalnych miasta. Mają one
charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionlany i lokalny. Są to m.in.:
-

Międzynarowdowy Festiwal Filmowy Tofifest,
Toruń Blues Meeting Festival,
Artus Jazz Festiwal,
Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej – „Harmonica Bridge”,
Jazz Od Nowa Festival,
Świętojański Festwial Organowy,
Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Toruń,
Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego,
Święto Muzyki,
Afrika Reggae Festival,
Forte Artus Festiwal,
Alternatywne Spotkania Teatrów KLAMRA,
Festiwal Sztuki Bilbordowej Art Moves,
Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii „PLASTER”,
Dzieło Roku,
Festiwal Muzyki Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”,
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek spotkania,
Toruński Festiwal Książki,
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki,
Europejskie Dni Dziedzictwa,
Międzynarodowy Festiwal „ Europa-Toruń. Muzyka i Architektura”,
Międzynarodowy Festiwal Światła „Bella Skyway Festival”,
Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej,
Toruńskie Spotkania Jednego Aktora.

Najsilniejszą stroną Torunia wydają się być teatry i centra kultury, kreujące największą liczbę
imprez kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta. Należy dodać, że liczne festiwale
organizowane przez ww. ośrodki należą do imprez o charakterze ponadlokalnym.
Organizatorami bądź współorganizatorami największej liczby cyklicznych imprez kulturalnych
są Teatr Baj Pomorski oraz Centrum Kultury „Dwór Artusa”. Kolejnym ważnym obiektem
kulturalnym w Toruniu staje się nowo wybudowane Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.
Ponadto trzeba też zaznaczyć, że klimat kulturalny miasta tworzą również liczne puby
i kluby muzyczne zlokalizowane na Starówce. Wśród miejsc, w których odbywa się szereg
wydarzeń (głównie koncertów) wymienić należy Lizard King, Klub NRD oraz Hard Rock Pub
Pamela.
Tabela B II 1-32 – Muzea, kina i biblioteki publiczne
Rok
Muzea
Kina
Biblioteki

2000
3
3
44

2002
3
4
43

2004
3
2
46

2006
3
3
43

2008
3
3
39

2010
4
3
41

2011
4
4
38

2012
4
4
36

2013
5
4
41

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2013 (stan w dniu 31.12.2013 r.)

Toruńskie muzea charakteryzują się stabilną pozycją. Ekspozycje i zbiory Muzeum Okręgowego
i Muzeum Etnograficznego są unikalne w skali krajowej, co zapewnia tym instytucjom stały
napływ turystów.
Oferta filmowa w mieście zapewniona jest przez dwa multipleksy Cinema City, dwa kina
studyjne oraz jedno studenckie (patrz załącznik tabelaryczny nr 7). Działalność filmową
w Toruniu długi czas uświetniał Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
69
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plus Camerimage. Był to jeden z większych festiwali filmowych o światowym prestiżu
poświęcony sztuce operatorów filmowych (impreza została przeniesiona do Łodzi a później
do Bydgoszczy).
Biblioteki w Toruniu pełnią ważna rolę w inicjowaniu kulturalnego życia miasta. Ważną rolę
odgrywa tu Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska (Biblioteka Główna
plus 15 filii), która organizuje działalność edukacyjną i kulturalną, m.in.: wieczory literackie,
spotkania autorskie oraz wykłady o tematyce literackiej.
Wykaz instytucji kulturalnych zawiera załącznik tabelaryczny nr 6 - B.II.1. – Instytucje
i placówki kultury działające w Toruniu.
Rozmieszczenie placówek kulturalnych przedstawiono na rysunku nr 14 – OBIEKTY OBSŁUGI
LUDNOŚCI – PLACÓWKI KULTURY.
1.9.2. Sport
Bazę sportową Torunia tworzą: zakład budżetowy UMT, organizacje sportowe statutowo
zajmujące się kulturą ﬁzyczną i sportem oraz inne ośrodki tak jak np.: osiedlowe obiekty,
siłownie, ﬁtness kluby, obiekty szkolne (boiska, baseny, bieżnie itp. wykaz załącznik
tabelaryczny nr 7 - B.II.1. – Przyszkolne obiekty sportowe).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym Gminy Miasta Toruń, którego
podstawowym
zadaniem
jest
prowadzenie
działalności
i
świadczenie
usług
w zakresie upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR gospodaruje mieniem
gminnym tworząc odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji.
W 2006 roku w Toruniu powstała pierwsza spółka akcyjna, której podstawowym zadaniem jest
uczestnictwo w profesjonalnych zawodach w sporcie żużlowym: Klub Sportowy Toruń Unibax
S.A. (obecnie Get Well Toruń). W roku 2010 powstały dwie kolejne spółki akcyjne: Toruński
Klub Piłkarski Elana S.A. oraz Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.
W Toruniu znajduje się bogata baza sportowa, kilkadziesiąt obiektów służących rekreacji.
Gminna baza sportowa będąca w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawia się
następująco:
1) Sztuczne lodowisko „Tor-Tor” pełniące również rolę hali widowiskowo - sportowej
z trybunami na 3.000 miejsc; oraz II treningową płytą lodowiska przy ul. Bema 23/29,
2) Stadion z torem żużlowym pn: Motoarena Toruń im. M. Rosego ul. Pera Jonssona 7
z widownią na 15.799 miejsc oraz torem kartingowym,
3) Mini Aquapark ul. Hallera 79 (dwa baseny: sportowy i rekreacyjny z rwącą rzeką i biczami
wodnymi, 60 metrowa rura zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna: sucha i parowa),
4) Kryta pływalnia ul. Bażyńskich 9/17,
5) Camping „Tramp” z polem do mini golfa ul. Kujawska 14 (obiekt rekomendowany przez
PFCC - Polską Federację Campingu i Caravaningu),
6) Hala sportowa „Olimpijczyk” ul. Słowackiego 114 (ring bokserski, przyrządy gimnastyczne,
boiska do gier zespołowych),
7) Lekkoatletyczno-piłkarski Stadion Miejski im. G. Duneckiego, ul. Bema 23/29 z trybunami
na 4 200 miejsc,
8) Stadion do hokeja na trawie z nawierzchnią syntetyczną ul. Szosa Chełmińska 75 z trybunami
na 600 miejsc,
9) Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną ul. Szosa Chełmińska 75,
10) Centrum Sportowo-Rekreacyjne ul. Armii Ludowej 45/47 , w tym: „Moje Boisko-Orlik
2012” (boisko piłkarskie syntetyczne i wielofunkcyjne, zaplecze szatniowo-sanitarne),
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pełnowymiarowe trawiaste boisko piłkarskie i boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną,
trawiaste piłkarskie boisko treningowe dla dzieci,
11) Centrum Sportowo-Rekreacyjne ul. Przy Skarpie 4, w tym: „Moje Boisko-Orlik 2012”
(boisko piłkarskie syntetyczne i wielofunkcyjne, zaplecze szatniowo-sanitarne) oraz
najnowocześniejszy kompleks tenisowy w regionie, składający się z: 9 kortów tenisowych
z nawierzchnią ceglaną w tym kort centralny z trybunami oraz kortu o nawierzchni
syntetycznej, hala tenisowa - 4 korty, kompleks otwartych basenów, boisko do siatkówki
plażowej.
12) Boiska wielofunkcyjne ul. Storczykowa i ul. Gościnna, Osiedlowa, Szubińska, Olsztyńska,
Szuwarów/Tataraków,
13) Skate park przy Zespole Szkół nr 2 ul. Rydygiera 12,
14) Skate park pod wiaduktem Kościuszki,
15) Kompleksy sportowo-rekreacyjne „Moje Boisko-Orlik 2012” zlokalizowane:
a) ul. Szosa Bydgoska/Reja,
b) ul. Świętopełka 15-25,
c) ul. Polna 14A,
d) ul. Gagarina 19,
e) ul. Szosa Lubicka/Rydygiera,
f) ul. Ugory 103-109.
16) Dwa lodowiska sezonowe (lokalizacja: Stare Miasto, Centrum Sportowo-Rekreacyjne Przy
Skarpie),
17) Boisko piłkarskie w sztucznej nawierzchni Staw Komtura - ul. Przedzamcze,
18) Ścieżka zdrowia wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznych - Centrum SportowoRekreacyjne Przy Skarpie.
W sierpniu 2014 r. została oddana do użytku wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy
ul. Bema 73-89. Ze względu 200 m bieżnię lekkoatletyczną jest obiektem strategicznym w
zakresie szkolenia lekkoatletycznego, zgrupowań, obozów sportowych i organizacji zawodów na
najwyższym poziomie. Ponadto hala zaspokaja też potrzeby w zakresie sportu zespołowego
(koszykówka, siatkówka, futsal, piłka ręczna, halowy hokej na trawie).
Bazę sportową miasta uzupełniają także liczne klubowe, osiedlowe i prywatne ośrodki sportu:
Baza klubowa - do najważniejszych należą:
1) Przystań wioślarska ul. Majdany 1, TKS-T „Budowlani”
2) Hala szermiercza ul. Majdany 1, TKS-T „Budowlani”
3) Przystań sportów wodnych ul. Popiełuszki, AZS-UMK,
4) Sala sportowa ul. Międzymurze 2, KS-T „Elektryk”,
5) Lotnisko sportowe ul. 4 Pułku Lotniczego 17, Aeroklub Pomorski,
6) Strzelnica sportowa ul. Bractwa Kurkowego 2, Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Baza osiedlowa - do najważniejszych należą:
1) Stadion sportowy SM „Kopernik” ul. Świętopełka 15/23,
2) Boisko wielofunkcyjne SM „Kopernik” ul. Legionów (przy markecie „Piotr i Paweł”),
3) Boiska wielofunkcyjne, boiska do koszykówki Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej np.
osiedle Młodych, osiedle Letnia, osiedle Kołłątaja-Lelewela,
4) Sala gimnastyczna SM „Kopernik” ul. Bema 38 a.
Pozostała baza (prywatna) - do najważniejszych należą:
1) Sztuczne lodowisko MENTOR (niepełnowymiarowe) ul. Sz. Chełmińska 177-181,
2) Korty tenisowe, dwie sale fitness MENTOR przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181,
3) 2 pola golfowe Tatfort Golf Club Sp z 0.0. (Fort IV) ul. Kociewska 30 A,
71
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4) Tor rallycrossowy, supercross, Coloseum Motosport ul. Bielańska 65,
5) Ściana wspinaczkowa przy ul. Bema 23/29 Centrum Wspinaczkowe GATO,
6) Stajnia dla koni, z zapleczem socjalnym i wybiegami dla koni oraz tor z przeszkodami,
rozprężalnią i kompletem przeszkód, Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa
Ciurusiów, ul. Wieżowa 1/5,
7) Przystań żeglarska - Port Drzewny, Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Walter”,
ul. Droga Starotoruńska 5a,
8) Pole i urządzenia do gry w paintball, Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Walter”,
ul. Droga Starotoruńska 5a ,
9) Korty tenisowe ul. Świętopełka 15/23, Tomasz Lenc,
10)Hala sportowo-widowiskowa UMK, ul. Józefa 17.
Gmina Miasta Toruń w 2008 roku przystąpiła do programu rządowo - samorządowego „Moje
Boisko - Orlik 2012”, obejmującego budowę kompleksów sportowo–rekreacyjnych
doﬁnansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządu województwa
kujawsko - pomorskiego. Podstawowy zakres rzeczowy „Orlików” obejmuje:
- boisko do piłki nożnej - wym.: 30m x 60m,
- boisko wielofunkcyjne - wym.: 30m x 19m,
- budynek szatniowo - sanitarny o pow. ok. 60 m²,
- ogrodzenie kompleksu do wysokości 4m, oświetlenie kompleksu.
Zakres rozszerzony dopuszcza budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 30m x 50m
przystosowanego dodatkowo do piłki ręcznej oraz powiększenie kompleksu o plac zabaw.
„Moje boisko Orlik 2012”:
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Ludowej,
2. Kompleks sportowy - ul. Przy Skarpie 4,
3. Szkoła Podstawowa Nr 11 - ul. Gagarina 36,
4. Zespól Szkół Nr 9. ul. Rzepakowa 7/9,
5. Gimnazjum nr 21, ul. G. Morcinka 13,
6. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ul. Św. Józefa 26,
7. Zespół szkół Nr 1. ul. Wojska Polskiego 47A,
8. Zespół Szkol Nr 31. ul. Dziewulskiego 41B,
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6,
10.Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11,
11.ul. Szosa Bydgoska/Reja,
12.ul. Świętopełka 15-25,
13.ul. Polna 14 A,
14.ul. Gagarina 19,
15.ul. Szosa Lubicka/Rydygiera,
16.Zespól Szkół Nr 15. ul. Paderewskiego 5/11,
17.Zespół Szkol Nr 10, ul. Pl. Św. Katarzyny 9,
18.Szkoła Podstawowa Nr 35 , ul. Krynicka 8,
19.Zespół Szkol Nr 14 - ul. Hallera 79,
20.Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Raszei 1,
21.Zespół Szkół Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5,
22.Zespół Szkół Nr S. ul. Łyskowskiego 8,
23.Zespół Szkol Nr 7. ul. Bażyńskich 30/36,
24.ul. Ugory 103-109.
Ścieżki rekreacyjne wraz z siłowniami zewnętrznymi:
- Park Tysiąclecia przy ul. Wojaczyńskiego,
- teren rekreacyjny przy ul Przy Skarpie 4,
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-

ul. Wojska Polskiego/ul. Chrobrego,
Park na Bydgoskim Przedmieściu,
ul. Polna/Legionów - w sąsiedztwie kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012,
Park Glazja,
ul. Bema w sąsiedztwie hali sportowo-widowiskowej,
ul. Szosa Lubicka/Rydygiera - w sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje BoiskoOrlik 2012”,
ul. Olsztyńska,
ul. Iwanowskiej/Prufferów,
ul. Szuwarów/Nenufarów,
ul. Kraszewskiego/Słowackiego - Park Góry Piekarskie,
ul. Rydygiera,
ul. Rudacka,
ul. Czerniewice teren Zdrojowa/Włocławska,
ul. Raszei na terenie III LO,
ul. Buszczyńskich,
ul. Słoneczna/Chmielna,
ul. Gościnna,
ul. Piskorskiej przy promenadzie,
przy Strudze Toruńskiej,
Inna infrastruktura sportowa
Przystani Sportów Wodnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2 miejsca postojowe dla kajaków – ul. Zakole,
„streeet workout” – ul. Polna, ul. Wybickiego,
„new age feet” – „Od seniora do juniora” – ul. Niesiołowskiego, ul. Wyszyńskiego, ul.
Inżynierska, Park Tysiąclecia, ul. Szosa Bydgoska, ul. Przedzamcze, ul. Solankowa.

Do najważniejszych inwestycji sportowych planowanych w najbliższych latach należą:
modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich oraz budowa hali ternisowej przy ul. Szosa
Chełmińska przy lekkoatletyczno – piłkarskim stadionie miejskim.
1.9.3. Rekreacja i turystyka
Toruń liczy sobie prawie 800 lat i kojarzony jest z niezwykłymi zabytkami uznanymi przez
UNESCO za kulturowe dziedzictwo ludzkości. Posiada, zaraz po Krakowie, największą w
Polsce liczbę zachowanych zabytków gotyckich. Układ przestrzenny toruńskiej starówki został
zachowany w stanie zbliżonym do średniowiecznego. Dzięki takim atutom Stare Miasto jest
bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.
Toruń jest również dobrym miejscem do wypoczynku. Najchętniej odwiedzanymi przez torunian
miejscami rekreacji są m.in.: Bulwary nad Wisłą, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu,
Ogród Zoobotaniczny, Osada Leśna Barbarka oraz okoliczne lasy. Ponadto czynnemu
wypoczynkowi sprzyjają szlaki turystyczne przebiegające przez miasto.
Na terenie Torunia działa około 60 stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, które
w ramach swojej działalność realizują działania z zakresu upowszechniania rekreacji i turystyki.
Należą do nich m.in.:
- Oddział Miejski PTTK, ul. Piekary 41;
- TKKF Zarząd Miejski w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 75;
- Automobilklub Toruński, ul. Ducha Św. 5;
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński, ul. Mickiewicza 142/4;
- Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”, ul. Bydgoska 7;
- Stowarzyszenie Mieszkańców Kaszczorka w Toruniu, ul. Gościnna 23;
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- Stowarzyszenie Rowerowy Toruń; ul. Klonowica 33/2.
Duży wpływ na atrakcyjność turystyczną miasta ma baza noclegowa. Liczba miejsc
noclegowych przekłada się bezpośrednio na ilość turystów odwiedzających i zostających
w Toruniu na dłużej niż jeden dzień. Stare obiekty hotelarskie zastępowane są nowoczesnymi
obiektami o standardach europejskich. Nie brakuje też hoteli zlokalizowanych w zabytkowych
gotyckich kamienicach, które mają swój niepowtarzalny klimat. Z roku na roku przybywa
ponadto nowych obiektów, zarówno hotelarskich jak i świadczących usługi hotelarskie, tj.
hosteli, prywatnych apartamentów i kwater, pensjonatów. Większość miejsc noclegowych
zlokalizowana jest w centrum, bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo w trakcie
trwania sezonu turystycznego dostępne są dla turystów domy studenckie, pola namiotowe,
kempingi.
Bazę noclegową w Toruniu przedstawia załącznik tabelaryczny nr 8 - B.II.1. – Miejsca
noclegowe w Toruniu.
Tabela B II 1-33 – Miejsca noclegowe
Rok
Miejsca
noclegowe
ogółem
Korzystający
z noclegów w
tys. (GUS)

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

1 746

1 729

1 775

2 080

2 390

3 237

3 642

3 866

4 297

4 409

107,4

124,7

138,0

158,8

176,8

210,1

235,5

232,1

247,8

269,8

Źródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015r.; Osrodek Inf.Turystycznej w Toruniu; GUS

Drogi rowerowe
Infrastruktura rowerowa w Toruniu nie tworzy zwartej sieci i występuje w większości
na prawobrzeżu miasta. Obejmuje ona - na koniec 2015 r. - drogi rowerowe (80 km), ciągi
pieszo-rowerowe (15 km), pasy rowerowe w drogach (2,2 km) i wydzielony kontrapas
o długości około 250 m oraz 1000 stojaków rowerowych ustawionych przez Miejski Zarząd
Dróg. Ponadto w mieście znajduje się kilka parkingów rowerowych, w tym w obrębie Starego
Miasta - na Rynku Nowomiejskim oraz przy dworcach kolejowych - Toruń Główny i Toruń
Miasto.
Od kwietnia 2014 r. torunianie i turyści mogą korzystać z roweru miejskiego. Rower można
wypożyczyć i oddać na dowolnej z 30 samoobsługowych stacji.
Szlaki turystyczne piesze i rowerowe,
Szlaki turystyczne (piesze i rowerowe) w regionie mają łączną długość ponad 1000 km i łączą
najciekawsze przyrodniczo, kulturowo i turystycznie obszary.
Na Placu Rapackiego rozpoczyna się większość szlaków pieszych w Toruniu:
- szlak pieszy czerwony im.St. Noakowskiego: Toruń – Nieszawa - długość: 41 km,
trasa: Toruń (pl. Rapackiego - most im. Piłsudskiego - Dybowska - Podgórska - Rudacka Włocławska) - Brzoza Toruńska - Karczemka - Otłoczyn - Tążyna - Ciechocinek - Raciążek
- Podole - Nieszawa,
- szlak pieszy żółty im. F. Łęgowskiego: Toruń – Radomno - długość: 160 km,
(odcinek miedzynarodowego szlaku turystycznego E-11 Słubice-Ogrodniki),
trasa: Toruń (pl. Rapackiego - Fosa Staromiejska - Bankowa - Bulwar Filadelfijski Lubicka - Winnica - Winna - Turystyczna - Szczęśliwa - Dożynkowa - Gościnna Turystyczna) - Złotoria - Ciechocin - Golub-Dobrzyń - Szafarnia - Płonne - Brodnica Bachotek - Zbiczno - Rytebłota - Ciche - Skarlin – Radomno,
- szlak pieszy niebieski im. Mennonitów: Toruń – Gniewkowo - długość: 30 km
(odcinek miedzynarodowego szlaku turystycznego E-11 Słubice-Ogrodniki),
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trasa: Toruń (pl. Rapackiego - most im. Piłsudskiego - zamek Dybów) - Toruń (fort X) M. Nieszawka - Cierpice - Jarki - Zajezierze – Gniewkowo,
- szlak pieszy zielony Martyrologii Narodu Polskiego: - długość: 38 km,
trasa: Toruń (przystanek tramwajowy ul. Staszica / Grudziądzka) - rezerwat Las Piwnicki Centrum Astronomii UMK w Piwnicach - Zamek Bierzgłowski - Olek - Toruń (Barbarka Fort VII im. Kościuszki - Polna - Dworzec Toruń-Północ PKP),
- szlak pieszy czarny forteczny Twierdzy Toruń: - długość: 44 km,
trasa: fortyfikacje twierdzy toruńskiej: pl. Rapackiego - Bulwar Filadelfijski - Fort św.
Jakuba - Lubicka - Winnica - Winna - Fort I Sobieskiego - Rydygiera - Fort II
Czarnieckiego - Mocarskiego - Jodłowa - Rydygiera - Wschodnia - Skłodowskiej-Curie Fort III Jabłonowskiego - Równinna - Polna - Kociewska - Mleczna - Fort IV
Żółkiewskiego - Chrobrego - Batorego - Ziemi Michałowskiej - Polna - Fort V
Chodkiewicza - Ugory - Wiśniowieckiego - Szosa Chełmińska - Fort VI Wiśniowieckiego Polna - Fort VII Kościuszki - Fort VIII Kazimierza Wielkiego - Łukasiewicza - Szosa
Okrężna - Fort IX Bolesława Chrobrego - Bydgoska - Przy Cegielni - Park na Bydgoskiem
Przedmieściu - Popiełuszki - Bulwar Filadelfijski - most im. Piłsudskiego - zamek Dybów Przy Grobli - Fort X Bateria Nadbrzeżna - Zagrodowa - Nieszawska - Mała Nieszawka Szubińska - Poznańska - Fort XI Stefana Batorego - Bateria AB IV - Inowrocławska Okólna - Łączna - Fort XIV Dwernickiego - Szmaragdowa - Łódzka - Lipnowska - Fort XV
Dąbrowskiego - Skrzetuskiego - Rudacka – Dybowska,
- szlak pieszy czerwony: Toruń – Barbarka – długość 21 km,
trasa: Toruń – stary Toruń – Rozgarty – Przysiek – Stawy Przysiedzkie – Barbarka.
Drugą dużą grupą szlaków turystycznych stanowią szlaki rowerowe:
- szlak rowerowy niebieski: Toruń - Grudziądz, - długość: 86 km,
trasa: Toruń - Olek - Piwnice- Grodno - Dźwierzno - Ryńsk - Wąbrzeźno - Radzyń
Chełmiński - Okonin - Pokrzywno - Grudziądz,
- szlak rowerowy niebieski: Toruń - Bydgoszcz - długość: 57 km,
trasa: Toruń - Przysiek - Czarne Błoto - Zarośle Cienkie - Rzęczkowo - Skłudzewo Bolumin - Wałdowo - Ostromecko - Bydgoszcz,
- szlak rowerowy czerwony: Toruń – Chełmno - długość: 60 km,
trasa: Toruń - Świerczynki - Zamek Bierzgłowski - Bierzgłowo - Łążyn - Siemoń - Unisław
- Płutowo - Starogród - Chełmno,
- szlak rowerowy czerwony: Toruń – Włocławek - długość: 63 km,
trasa: Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Ciechocinek - Raciążek - Nieszawa - Włocławek,
- szlak rowerowy zielony: Toruń – Radomno - długość: 130 km,
trasa: Toruń - Lubicz - Ciechocin - Golub-Dobrzyń - Szafarnia - Radziki Duże - Gorczenica
- Brodnica - Pokrzydowo – Radomno,
- szlak rowerowy zielony: Toruń – Inowrocław - długość: 53 km,
trasa: Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice - Zajezierze (pomnik) Gniewkowo - Lipie - Lipionka - Gąski - Parchanki - Parchanie - Słońsko - Balin - Jacewo Inowrocław,
- szlak rowerowy żółty: Toruń – Młyniec - długość: 28 km,
trasa: Toruń - Papowo Toruńskie - Gostkowo - Turzno - Kamionki - Gronowo – Młyniec
Wiślana Trasa Rowerowa w Kujawsko-Pomorskim:
odcinek prawobrzeżny: Dobrzyń nad Wisłą, Toruń, Chełmno, Grudziądz - 210 km
trasa: Dobrzyń nad Wisłą, - Włocławek – Toruń – Ostromecko- Chełmno- -Grudziądz,
odcinek lewobrzeżny: Włocławek, Bydgoszcz, Świecie - 244 km
trasa: Nowe – Świecie – Chrystkowo – Bydgoszcz – Toruń – Ciechocinek- Nieszawa –
Włocławek.
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Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim projektem, który połączył 8 województw.
Jego celem jest utworzenie 1200-kilometrowego szlaku rowerowego wzdłuż Wisły - jednej
z ostatnich wielkich, dzikich rzek Europy.
Źródło: www.pttk.torun.pl, mapawirtualneszlaki.pl

Uwarunkowania graficznie przedstawiono na rysunku nr 16 - OBIEKTY OBSŁUGI LUDNOŚCI
– TURYSTYKA I REKREACJA.
1.10. Administracja
Po reformie samorządowej w 1999 roku Toruń i Bydgoszcz stanowią po raz kolejny w historii
jedno województwo-kujawsko-pomorskie, ale z siedzibą władz rządowych w Bydgoszczy, a
władz samorządowych w Toruniu.
Rozdział Instytucji Rządowych, Samorządowych i Powiatowych w Toruniu przedstawia się
następująco:
Samorząd Gminny:
- Urząd Miasta Torunia.
Samorząd Powiatu:
- Starostwo Powiatowe,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Samorząd Województwa:
- Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Administracja Rządowa (w Toruniu):
- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - delegatura,
- Wojewódzki Urząd Pracy,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Oddział Zamiejscowy,
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
- Narodowy Fundusz Zdrowia, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy,
delegatura,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu,
- Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych Oddział Regionalny w Grudziądzu, placówka
terenowa,
- Izba Celna,
- Urząd Celny w Toruniu,
- Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu,
- Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Ośrodek Zamiejscowy,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Toruniu,
- Archiwum Państwowe - oddział,
- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Toruniu,
- Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, delegatura,
- Inspekcja Weterynaryjna Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy Oddział terenowy
w Toruniu
- Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska,
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- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, oddział
rejonowy,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, oddział zamiejscowy,
- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, delegatura,
- Ministerstwo Skarbu Państwa, delegatura,
- Obwodowy Urząd Miar,
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku, oddział terenowy,
- Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat w Bydgoszczy, oddział,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Kuj.-Pom.,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu,
- Regionalne Centrum Informacji Europejskiej,
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat Eksploatacji Wód
w Toruniu,
- Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy, Dział Urządzeń Ciśnieniowych
w Toruniu,
- Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, oddział,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy, delegatura,
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, delegatura,
- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy, oddział rejonowy,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy, rejon,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, rejon,
- Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
- Narodowy Instytut Dziedzictwa W Warszawie, Oddział terenowy w Toruniu,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy, Posterunek – Toruń.
2.

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

2.1.

Wykształcenie i kwalifikacje

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 struktura wykształcenia mieszkańców
Torunia prezentuje się następująco: spośród ogółu mieszkańców Torunia 15%
(26 752 osób) ma wykształcenie wyższe, z czego 54% stanowią kobiety, wykształcenie
policealne ma 4% ludności (6 550 osób), z czego 75% stanowią kobiety, wykształcenie średnie
ogólnokształcące i techniczne ma 34% mieszkańców, z czego 57% to kobiety, wykształcenie
zasadnicze zawodowe posiada 38 789 osób, w tym 42% kobiet, bez wykształcenia jest 1%
mieszkańców, w tym 58% kobiet. Nie ustalono danych dla 3% ludności.
Tabela B II 2-1 - Struktura wykształcenia na podstawie NSP 2002
Wykształcenie

Ogółem

Procent

Kobiety

Procent

Mężczyźni Procent

wyższe
policealne
średnie (ogólnokształcące
i techniczne)
zasadnicze zawodowe
podstawowe
bez wykształcenia
nie ustalono

26 752
6 550

15%
4%

14 312
4 878

54%
75%

12 440
1 672

46%
25%

63 207

34%

35 836

57%

27 371

43%

38 789
40 533
2 715
5 190

21%
22%
1%
3%

16 324
23 686
1 571
2 736

42%
59%
58%
53%

22 465
16 847
1 144
2 454

58%
41%
42%
47%

Źródło: na podstawie NSP 2002
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W związku z opracowywaniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego
w roku 2011, brak jest aktualnych danych dotyczących struktury wykształcenia mieszkańców
Torunia w podziale na płeć.
Tabela B II 2-2 - Struktura wykształcenia na podstawie NSP 2011
Wykształcenie
wyższe
policealne
średnie (ogólnokształcące
i techniczne)
zasadnicze zawodowe
podstawowe
bez wykształcenia
nie ustalono

Ogółem

Procent

41 746
5 700

23%
3%

56 171

31%

34 241
29 807
1 400
11 882

19%
16%
1%
7%

Źródło: www.statgov.pl

Wzrost odnotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym – o 8%. W pozostałych grupach
odnotowano spadki, wzrosła jednak grupa osób dla których nie udało się ustalić wykształcenia.
Osób bez wykształcenia jest nadal 1% ogółu.
2.2 Obecne i przyszłe zasoby pracy
Podstawową strukturą społeczną, w kontekście rozwoju obszaru, jest struktura jego ludności
według wieku aktywności zawodowej. Informuje ona zarówno o ludności w tzw. wieku
produkcyjnym, jak i o relacji tej kategorii ludności do ludności pozostałej, przez ludność
„produkcyjną” utrzymywanej. Tendencje zmian tej struktury przedstawia poniższa tabela.
Tabela B II 2-3 – Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Lata

Ogółem

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

210 702
208 936
208 278
208 007
207 190
206 919
206 013
205 718
205 129
204 921
204 299
203 447
203 158
202 689

W wieku
Przedprodukcyjnym
41 734
39 687
38 214
37 244
36 403
35 531
34 826
34 389
34 171
33 719
33 421
33 402
33 381
33 384

Produkcyjnym
140 227
140 031
140 392
140 820
139 917
139 306
138 271
137 413
135 740
134 415
132 841
130 466
128 584
126 388

Poprodukcyjnym
28 741
29 218
29 672
29 943
30 870
31 782
32 916
33 916
35 218
36 787
38 037
39 579
41 193
42 917

Źródło: www.stat.gov.pl

W Toruniu obserwuje się stały spadek ludności w wieku przed-produkcyjnym. Od 1990 roku
wyniósł on 25.976 osób (tj. 56,2%). Obserwuje się natomiast tendencję wzrostową liczby osób,
które przekroczyły potencjalny wiek zdolności do pracy (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat).
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym od 1990 roku wzrosła o 21.239 osób (tj. o 97,97%).
Potencjalne zasoby pracy wykazywały tendencję wzrostową do roku 2005, ale od tego czasu
spadają. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła od 1990 roku o 5.208 osób (tj. o
4,3%).
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Konsekwencją zmian struktury wieku ludności jest kształtowanie się wskaźnika obciążenia
demograficznego ludności w wieku produk-cyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym
(przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Wskaźnik obciążenia demograficznego na koniec
2015r. (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku pro-dukcyjnym) wyniósł 58,0 i
wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku z poziomu 55,9. Dla ludności
mieszkającej w miastach Polski wskaźnik obciążenia demograficznego wyniósł na koniec 2015
roku 59,9. Systematycznie rośnie liczba osób w wieku po-produkcyjnym przypadająca na 100
osób w wieku produkcyjnym. W 1990 roku wskaźnik ten wyniósł 17,9 a w 2015 roku 32,0.
Mimo odnotowanych zmian, struktura wieku mieszkańców Toru-nia jest nadal korzystna ze
względu na utrzymujący się wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym i niski w wieku
poprodukcyjnym. Na-leży jednak wskazać, że udział ludności w wieku 65 lat i więcej
systematycznie rośnie (od 10,72% w roku 1990 do 16,83% w 2015 roku), co świadczy o
postępującym procesie starzenia się ludności miasta.
2.3.

Aktywność zawodowa i sytuacja ekonomiczna ludności miasta

Jednym z mierników służących do oceny faktycznej aktywności ludności w procesie pracy jest
wskaźnik zatrudnienia ilustrujący udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku
produkcyjnym. W 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 47,67%, a w poprzednim 47,33% (dla
porównania w 2000 roku przekraczał 50%).
Tabela B II 2-4 - Pracujący w gospodarce narodowej wg sektorów
Lata
Sektor własności
Sektor prywatny
Sektor publiczny

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2012

2013

2015

42 505
30 650

37 471
37 373

35 578
24 449

40 972
24 681

40 190
24 221

40 777
23 991

39 819
23 058

39 387
22 806

41 858
20 128

Żródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

W stosunku do roku poprzedniego w roku 2015, udział pracujących w sektorze prywatnym uległ
wzrostowi i wynosi 66,46% oraz systematycznie rośnie w przeciągu ostatnich 5 lat (63% w roku
2011, 63.33% w roku 2012 i 2013, 65% w 2014 r.). Systematycznie na przestrzeni kilku
ostatnich lat można zauważyć wzrost udziału pracujących w sektorze prywatnym, a tym samym
spadek pracujących w sektorze publicznym.
W Toruniu najwięcej osób pracuje w sekcjach: Przetwórstwo przemysłowe (19%), Handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów (19%), Edukacja (13%). Analogicznie jest w innych
miastach Polski - te same sekcje zatrudniają w nich najwięcej osób.
Tabela B II 2-5 – Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji PKD
Sekcje PKD

1994

1998

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2015

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

269

278

357

166

164

198

152

60

80

94

C

Przetwórstwo przemysłowe

26 228

25 961

20 239

19 253

17 883

16 621

13 197

12 971

12335

12044

F

Budownictwo

5 093

5 409

2 944

2 818

3 767

4 795

4 457

4 144

3803

3918

8 994

7 396

8 566

9 949

10 888

12 465

12 148

12779

5 210

4 445

4 081

3 999

3 968

3 534

3 364

30301

G
H

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów
samochodowych,
włączając 5 984
motocykle
5 778
Transport i gospodarka magazynowa

12250

3320
1249

I

Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi

915

1 034

798

758

957

853

1 214

1 248

1189

J

Informacja i komunikacja

-

-

-

-

-

-

609

648

778

751

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

1 967

2 548

1 751

1 941

2 025

2 003

2 618

1 993

2273

2278

L

Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości

3 064

4 647

4 785

4 754

5 587

5 726

1 395

1 393

1516

1508
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M

2395

Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

-

-

-

-

-

-

2 725

2 910

2711

-

-

-

-

-

2 707

2 614

3164

3 085

3 289

3 691

3 988

4 610

5 160

5 045

5125

7 790

7 801

8 318

8 060

8 169

8 271

7 844

8169

8012
3554

P

Działalność
w
zakresie
usług
administrowania
i działalność wspierająca
Administracja
publiczna
i
obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 2 553
społeczne
7 528
Edukacja

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

6 043

6 283

4 950

4 030

3 960

3 965

3 934

3 739

3534

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją

-

-

-

-

-

-

1 016

1 038

1070

S

Pozostała działalność usługowa

2 204

2 112

1 829

1 725

1 631

1 853

329

156

186

168

69 561

75 096

62 269

61 811

63 754

65 099

65 892

62 877

63629

62986

N

O

Ogółem

3852

4987

1079

Żródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2015 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

Tabela B II 2-6 – Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci
Sektory
ekonomiczne

Płeć

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ogółem

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

64 015
32 688
31 327

64 707
33 227
31 480

66 606
33 831
32 775

66 052
33 801
32 251

65 364
33 195
32 169

66909
33460
33449

65943
34015
31928

Ogółem

501

498

498

529

502

550

546

Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

345
156
23 559
14 609
8 950

341
157
23 583
14 753
8 830

338
160
23 444
14 745
8 699

359
170
22 942
14 981
7 961

331
171
19 893
13 331
6 562

321
229
19763
13403
6360

319
227
19946
13813
6133

Ogółem

15 019

15 261

16 411

15 984

18 185

17822

18070

Mężczyźni

8 240

8 345

8 739

8 582

9 800

9343

9511

Kobiety

6 779

6 916

7 672

7 402

8 385

8479

8559

Ogółem

3 226

3 394

3 392

3 455

3 317

4013

3378

Mężczyźni

1 469

1 555

1 581

1 630

1 526

1536

1615

Kobiety

1 757

1 839

1 811

1 825

1 791

2477

1763

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

21 710
8 025
13 685

21 971
8 233
13 738

22 861
8 428
14 433

23 142
8 249
14 893

23 467
8 207
15 260

24761
8857
15 904

24 003
8757
15 246

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo
Przemysł
i budownictwo
Handel; naprawa
pojazdów
samochodowych;
transport
i gospodarka
magazynowa;
zakwaterowanie
i gastronomia;
informacja
i komunikacja
Działalność
finansowa i
ubezpieczeniowa;
obsługa
rynku
nieruchomości
Pozostałe usługi
Źródło: www.stat.gov.pl

Wielkość nadmiernej podaży rąk do pracy ilustruje grupa bezrobotnych:
Tabela B II 2-7– Liczba bezrobotnych w Toruniu (2015r.)
2012

2013

2014

2015

Liczba
11 117
5 802
7 653
7 481
7 380
8 808
bezrobotnych
Żródło: Strategia rowoju miasta Torunia - Raport o stanie miasta 2013 (stan w dniu 31.12.2015 r.)

9 433

7 430

6 247

Lata

2005

2007

2009

2010

2011

80
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Liczba osób bezrobotnych w Toruniu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla
Miasta Torunia wyniosła na koniec 2015 roku 6.247. Poziom liczby bezrobotnych na koniec
roku się zmniejszył się w porównaniu do tego samego okresu z roku 2014 o 1.183 osób tj. o
15,9%. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku wyniosła w Toruniu 6,9% tj. o 1,2% mniej niż
rok wcześniej.
Tabela B II 2-8 – Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
Lata

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%

10,2%

8,7%

7,9%

6,4%

4,2%

4,0%

5,6%

5,5%

5,5%

6,6%

Źródło: www.stat.gov.pl

Struktura osób bezrobotnych ze względu na wiek pokazuje, że najliczniejszą grupę stanowiły
osoby wieku 25-34 (1.635 osób) oraz 35-44 (1447 osób). Najmniej zarejestrowanych było osób
do 25 roku życia w 2015 roku było 643 (w porównaniu do ubiegłego roku nastąpił spadek – o
460 osób). Spadek ten jest wynikiem występującej poprawy stanu gospodarki.
Tabela B II 2-9 – Struktura bezrobotnych wg wieku (2015r.)
Przedział
wieku
24 i mniej
25-34
35-44
45-54
55 i więcej

Liczba bezrobotnych

Udział w grupie bezrobotnych

634
1 634
1 447
1 321
1 195

11%
26%
23%
21%
19%

Źródło: raport o stanie miasta 2015

Na koniec 2015 roku najwięcej osób bezrobotnych posiadało wy-kształcenie gimnazjalne i
niższe – 1.864, najmniej wykształcenie średnie ogólnokształcące – 584 osoby oraz wyższe – 994
osoby. Ten-dencja taka utrzymuje się od 1993 roku.
Tabela B II 2-10 – Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (2015r.)
Przedział wieku

Liczba bezrobotnych

Udział w grupie bezrobotnych

gimnazjalne i poniżej
zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące
policealne, średnie zawodowe
wyższe

1 864
1 304
584
1557
994

30%
21%
9%
24%
16%

Źródło: raport o stanie miasta 2015%

W 2012 roku liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy wzrosła w
porównaniu z rokiem poprzednim o 322 osoby, tj. 33,4%. Grupa dominująca wśród ogółu
bezrobotnych to bezrobotni pozostający bez pracy 3 miesiące i mniej. Udziały innych kategorii
bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych ulegają wahaniom. Struktura bezrobotnych wg
okresu pozostawania bez pracy przedstawia się następująco:
Tabela B II 2-11– Struktura bezrobotnych wg okresu pozostawania bez pracy (2015r.)
Przedział wieku

Liczba bezrobotnych

Udział w grupie bezrobotnych

3 miesiące i mniej
3-6 miesięcy
6-12 miesięcy
12-24 miesięcy
powyżej 24

2723
1619
2028
1474
964

30,9%
18,4%
23,0%
16,7%
10,9%

Źródło: www.stat.gov.pl
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W 2015r. okres pozostawania bez pracy bezrobotnych utrzymywał się na zbliżonym poziomie do
2012r. Istotne różnie w 2015r. dotyczyły grup wiekowych: 6-12 miesięcy (16%) i 12-24
miesięcy (13%).
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2.4.

Własność i jej struktura. Tendencje zmian

Struktura własności gruntów opracowana została na podstawie wykazów właścicieli
i władających w ewidencji gruntów oraz wykazów gruntów sporządzanych na dzień 1 stycznia
każdego roku za rok ubiegły.
Własność gruntów sprowadzono do 4 podstawowych grup:
- grunty Skarbu Państwa,
- grunty Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- grunty Gminy Miasta Toruń,
- grunty pozostałe.
Struktura własności gruntów jest zróżnicowana w zależności od miejsca i sposobu
użytkowania. Najbardziej jednorodne pod względem wielkości i miejsca są tereny
zlokalizowane na obrzeżach miasta i dotyczą lasów, gruntów rolnych i terenów różnych oraz
rzeka Wisła i bezpośrednio przylegające do niej tereny.
Obecna struktura własności gruntów jest skutkiem trwających procesów i wynika
w szczególności z :
- kończącego się procesu komunalizacji i uwłaszczenia się poszczególnych użytkowników na
majątku Skarbu Państwa,
- trwającego procesu zwrotu wywłaszczonych i wykupionych lecz niezagospodarowanych
nieruchomości,
- regulacji i zwrotu własności, pomiędzy Państwem a Kościołem i Związkami Wyznaniowymi,
- sprzedaży nieruchomości gminnych i państwowych,
- powstania w 1999 r. powiatowych i wojewódzkich struktur samorządowych,
- oddawania w użytkowanie wieczyste obszarów ogrodów działkowych,
- przekształcenia i wykup wieczystego użytkowania na własność,
- trwającego obrotu nieruchomościami.
Analizując dane (patrz tabela Tabela B II 2-12– Struktura własności gruntów miasta
Torunia w latach 2006-2016 z wykresem) widzimy systematyczny spadek udziału gruntów
Skarbu Państwa w powierzchni ogólnej miasta ` Obrót nieruchomościami prowadzony przez
Gminę Miasta Toruń w konsekwencji prowadzi do utrzymania się tychże na porównywalnym
poziomie. Pozostałe grunty tzn. między innymi grunty osób fizycznych, spółdzielni
mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, spółek prawa handlowego, partii
politycznych i stowarzyszeń oraz grunty w ich użytkowaniu wieczystym systematycznie
zwiększają swój udział w powierzchni ogólnej miasta. Obecne tendencje będą jeszcze przez
wiele lat stanowiły o ruchu na rynku nieruchomości aż do optymalnego udziału każdej z grup w
strukturze całego miasta.
Rozmieszczenie terenów poszczególnych grup przedstawiono na rysunku nr 19 STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.
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Tabela B II 2-12– Struktura własności gruntów miasta Torunia w latach 2006-2016 z wykresem
2006

Właściciel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Skarb Państwa

4127

35,65

4131

35,69

4135

35,72

3953

34,15

3975

34,34

3992

34,49

3855

33,31

3865

33,40

3922

33,89

3880

33,53

3883

33,56

Województwo
Kuj.-Pom.

34

0,29

34

0,29

31

0,27

30

0,26

30

0,26

34

0,29

55

0,48

54

0,47

55

0,48

77

0,67

86

0,74

Gmina Miasta
Toruń

3029

26,17

3018

26,07

3019

26,08

2964

25,61

2954

25,52

2952

25,50

2927

25,29

2915

25,19

2871

24,81

2876

24,85

2830

24,46

pozostałe

4385

37,88

4392

37,94

4390

37,93

4628

39,98

4616

39,88

4597

39,71

4735

40,92

4738

40,94

4724

40,82

4739

40,95

4773

41,25

Pow. ogólna

11575

100

11575

100

11575

100

11575

100

11575

100

11575

100

11572

100

11572

100

11572

100

11572

100

11572

100

Źródło: zestawienie sporządzono na podstawie rocznych wykazów gruntów, zgodnie z prowadzoną ewidencją gruntów
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2.5.

Działalność gospodarcza, usługi i infrastruktura obsługi biznesu

2.5.1. Działalność gospodarcza i infrastruktura obsługi biznesu
Cechą charakterystyczną gospodarki miasta są powiązania z dziedzictwem kulturowym
(turystyka, usługi rynkowe i fabryka pierników), z zapleczem naukowym (UMK) oraz
z przemysłem, gdzie dominującą rolę odgrywają branże takie jak: chemiczna, odzieżowowłókiennicza, elektromaszynowa i spożywcza.
Struktura przemysłu, składów, baz i różnych form działalności gospodarczej jest jednym
z elementów, które współtworzą przestrzeń miasta i powodują jego rozwój.
Do 1989 roku, obszary o charakterze produkcyjnym, składowo-przemysłowym oraz hurtowym,
charakteryzowały się dużą aktywnością gospodarczą. Przemiany społeczno-gospodarcze
i pogorszenie ekonomiczno-finansowych warunków funkcjonowania wszystkich działów
gospodarki, spowodowały zmniejszenie produkcji i związanego z tym zatrudnienia oraz utraty
dominującego charakteru tych obszarów oraz ich podziałów na rzecz spółek lub dzierżaw
pojedynczych obiektów przez odrębne podmioty gospodarcze. Nastąpiło przemieszczenie się
części zakładów z północno-zachodnich terenów miasta.
Duże zakłady przemysłowe obecnie zlokalizowane są głównie w północno-wschodnich
i południowo-zachodnich rejonach miasta. Do największych przedsiębiorstw w Toruniu należą:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Neuca S.A., Cereal Partners Poland ToruńPacific sp. z o.o., Kopernik S.A., Apator S.A., Thyssenkrupp Energostal S.A., Toruńskie
Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ATS S.A.,
Wiele toruńskich firm, przeszło pomyślnie proces prywatyzacji i restrukturyzacji oraz powstały
nowe firmy, które należą do czołówki toruńskiej gospodarki. Do tego typu przedsiębiorstw
zaliczają się m.in.:








Boryszew S.A., Oddział Elana w Toruniu – zakłady chemiczne i tworzyw sztucznych,
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - lider w produkcji wyrobów
opatrunkowych, konsumenckich i medycznych,
Apator S.A. - nowoczesne systemy opomiarowania mediów energetycznych oraz aparatury
łączeniowej niskiego napięcia,
Nova Trading S.A. - dostawca stali nierdzewnej na rynku polskim,
Gamet - akcesoria meblowe,
Geofizyka Toruń sp. z o.o. - firma świadcząca szeroką gamę usług geofizycznych,
Kopernik S.A. - firma założona w okresie przedwojennym, kontynuująca tradycje
piernikarskie do dziś.

Mimo ograniczonego zasobu terenów inwestycyjnych, struktura miasta wykazuje nadal
znaczący, choć częściowo ukryty potencjał w zakresie lokalizacji inwestycji przemysłowych
i przemysłowo - składowo - usługowych. Są to obszary położone w rejonie:
 ulic: Równinnej i Polnej,
 zakładów „Elany” (ul. Marii Skłodowskiej Curie),
 ulic: Przelot – Gminna,
 ulicy Ugory (JAR – obszar wielofunkcyjny),
 Grębocin nad Strugą A i B,
 ulicy Wapiennej
oraz rezerwa terenowa dla niezdefiniowanej funkcji - obszar położony pomiędzy: ul. Poznańską
oraz projektowaną Trasą Staromostową, średnicową Podgórza i drogą ekspresową nr 10,
o powierzchni ok. 100 ha. Należy jednak pamiętać, że w większości są to tereny zamknięte
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w zarządzie MON i ich ewentualne udostępnienie dla inwestowania wymaga dokonania
odpowiednich rozstrzygnięć.
Niezależnie od terenów niezagospodarowanych, należy zwrócić uwagę na tereny przemysłowe
bądź poprzemysłowe podlegające obecnie lub w przyszłości przekształceniom. Są to szeroko
rozumiane przeobrażenia własnościowe i funkcjonalne:




zmiany profilu produkcji na mniej uciążliwy,
zmiany sposobu użytkowania z typowo przemysłowego na przemysłowo-składowousługowy,
zmiany własnościowe, otwierające możliwości lokalizowania nowych inwestycji na
terenach istniejących zakładów oraz modernizacji istniejących zakładów przemysłowych.

Niewątpliwą zaletą tych lokalizacji jest ich utrwalone już miejsce w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej miasta oraz stworzenie szansy gospodarczej aktywizacji tych, nierzadko
zdegradowanych, obszarów. Nie bez znaczenia jest fakt wykorzystania istniejącej już
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Infrastruktura obsługi biznesu w swoim zakresie obejmuje ogół instytucji sektora finansowego,
przede wszystkim banki, firmy ubezpieczeniowe, oddziały agent rządowych urzędy skarbowe,
organizacje publiczne zajmujące się gospodarką, jak stowarzyszenia gospodarcze czy izby
przemysłowo-handlowe oraz zagospodarowanie telekomunikacyjne i komunikacyjne ułatwiające
kontakty ze światem zewnętrznym.
Wyznacznikiem rozwoju gospodarczego jest niewątpliwie sieć banków. Rozwijająca się
gospodarka wymaga obsługi bankowej głównie kredytowej. W Toruniu działają m.in. banki:












Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Wojewódzki w Toruniu,
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział Regionalny w Bydgoszczy. Filia,
Bank Ochrony Środowiska S.A.,
Bank PEKAO S.A. Oddział w Toruniu,
Bank Pocztowy S.A I Oddział w Toruniu,
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu,
Bank Spółdzielczy w Toruniu Centrala,
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Oddział w Toruniu,
Invest-Bank SA. Oddział W Bydgoszczy. Filia,
Credit Agricole, Placówki Bankowe,
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

W otoczeniu biznesu działają w Toruniu m.in. takie organizacje jak:










Izba Przemysłowo-Handlowa,
Naczelna Organizacja Techniczna (Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT),
Polska Izba Gospodarcza Importerów Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych,
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych,
Toruńska Loża Business Center Club,
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy,
Enterprise Europe Network przy TARR S.A.
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2.5.2. Handel, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe – WOH
W Toruniu usługi handlu to sklepy sprzedaży detalicznej o powierzchni poniżej 500 m², małe
obiekty handlowe o powierzchni 500-1000 m², obiekty handlowe o powierzchni od 10002000 m² i WOH (Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe) o powierzchni powyżej 2000 m²
oraz targowiska. W 1999 roku powstały pierwsze w Toruniu wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe.
Tabela B II 2-13– Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe – WOH (2015 r.)
WOH istniejące
Hipermarkety
C.H. Kometa
C.H. Bielawy
C.H. Atrium Copernicus
(+ rozbudowa ukończona marcu 2015 r.)
Centrum handlowo-rozrywkowe
Toruń - Plaza* (2011 r.)
łącznie
Markety budowlane
Obi
Leroy Merlin
Castorama (2011r.)
łącznie

Powierzchnia sprzedaży
ok. 10 700 m²
ok. 25 000 m²
ok. 30 600 m²
(+ 1 600 m²)
ok. 32 500 m²
ok. 98 800 m²(+ 1 600 m²)
Powierzchnia sprzedaży
ok. 5 100 m² (+ 2 500 m² ogród)
ok. 6 300 m²
ok. 7 000 m²
ok. 18 400 m² (+ 2 500 m² ogród)

*powierzchnia hiperkarketu wraz z 8-salowym kinem rozmieszczonym na trzech poziomach
Źródło: opracowanie własne

Obiekty w powyższej tabeli zostały ujęte wg kolejności chronologicznej. Zauważalna jest
tendencja budowy coraz większych hipermarketów.
Planowana w strefie śródmiejskiej (pomiędzy ul. Szosa Chełmińska i planowanym
przedłużeniem Al. 700-lecia w kierunku północnym) inwestycja Solaris Center (ok. 40 000 m²)
została wstrzymana przez inwestora na czas nieokreślony.
Do istniejących WOH zaliczono również kompleks usługowo – handlowy tzw. „Bumar”. Na
rozległym, poprzemysłowym terenie w rejonie ulic Lelewela, Grudziadzkiej, Wybickiego
i Wiązowej mieści się kilka budynków, w tym obiekty ceglane zabytkowe przemysłowe
zaadaptowane na funkcje handlowe.
W studium z 2006 r. ustalono lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które
zostały podzielone na 3 grupy obszarów:
I
obszary możliwej lokalizacji nowych obiektów - jako potencjalne lokalizacje nowych
obiektów zaliczonych do grupy I wskazuje się obszary położone w rejonie ulic:


Szosa Bydgoska - zachodni odcinek projektowanej „trasy średnicowej”, w tym część
d. „Polchemu”(jednostka I - Starotoruńskie Przedmieście) – w 2011 r. na części terenu
został wybudowany market budowlany Castorama,



Szosa Okrężna - Broniewskiego (stadion KS „Apator”) (jednostka V - Bydgoskie
Przedmieście) – w 2011 r. zrealizowano hipermarket Plaza Center,



Równinna - Morwowa (jednostka X - Katarzynka) – nie zrealizowano nowych obiektów,



Olsztyńska - Wapienna (jednostka XI - Grębocin Przy Lesie) – nie zrealizowano nowych
obiektów;
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II
tereny istniejących obiektów, których lokalizacja zaakceptowana została w Studium,
z zaleceniem poprawy jakości architektury i zagospodarowania terenu (ze szczególnym
uwzględnieniem wprowadzenie większej ilości zieleni):


C.H. Kometa (ul. Grudziądzka - ul. Wielki Rów) (jednostka IX - Mokre Przedmieście);



C.H. Bielawy (ul. Olsztyńska - ul. Szosa Lubicka) (jednostka XIII - Bielawy);



C.H. Copernicus (ul. Żółkiewskiego - ul. Skłodowskiej-Curie) (jednostka VIII - Jakubskie
Przedmieście).

Ewentualne zwiększenie ich powierzchni handlowych uwarunkowane jest realizacją parkingów
wielopoziomowych (min. 50% niezbędnych miejsc postojowych) zharmonizowanych z
obiektami handlowymi i wprowadzeniu min. 15% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;
III
centra handlowo-usługowe - obejmujące zgrupowania punktów (lokali użytkowych)
handlowo-usługowych stanowiące całość pod względem techniczno-użytkowym (o łącznej
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²), w których żaden z wydzielonych lokali handlowych
sprzedaży detalicznej nie przekracza 1500 m² powierzchni sprzedaży lub 500 m² - w przypadku
jednostki VI - Stare Miasto.
Jako potencjalne lokalizacje obiektów handlowych zaliczonych do grupy III wskazano:


w jednostce VII - Chełmińskie Przedmieście:

Nowe Centrum - położone w rejonie ulic: Szosa Chełmińska - Czerwona Droga - projektowany
odcinek Trasy Staromostowej (jednostka VII - Chełmińskie Przedmieście),
d. Bumar w rejonie ulic Wybickiego-Lelewela
i przebudowano istniejące budynki poprzemysłowe;


–

wybudowano

nowe

obiekty

w jednostce VIII - Jakubskie Przedmieście:

obszar zawarty pomiędzy ulicami: Żółkiewskiego-Łukową a nieczynną bocznicą i obiektami
C.H. Copernicus - w 2013 - 14r. rozbudowa istniejącego obiektu;


w jednostce IX - Mokre Przedmieście:

d. młyny w rejonie ul. Kościuszki – część istniejącej zabudowy zaadaptowano na funkcje
kulturalne i bazę noclegową dla młodzieży;


w jednostce XIX - Stawki:

obszar w rejonie ulic Łódzka-Kniaziewicza w sąsiedztwie Fortu Przyczółek Mostowy –
zrealizowano zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Supermarkety
Supermarkety stanowią dominującą formę obiektów handlowych w mieście. Obiekty
o powierzchni sprzedaży do 2000 m², to przede wszystkim sklepy popularnych sieci
handlowych. Sukcesywnie rośnie ich ilość. W 2009 r. funkcjonowało 44 supermarkety,
natomiast w pażdzierniku 2012 r. ich liczba wzrosła do 61 obiektów o łącznej powierzchni
sprzedaży około 39 000 m2 (budynki nowe i adaptacje istniejących obiektów).
Dom handlowy (Uniwersam) został zlikwidowany w 2010 roku, w ramach planowanej realizacji
hipermarketu Solaris Center. Natomiast w obrębie Zespołu Staromiejskiego funkcjonuje jedyny
dom towarowy (PDT).
Targowiska
Targowisko przy ul. Szosa Chełmińska o powierzchni około 2ha, jest największe
i najlepiej zorganizowane w mieście. Powstało w latach 60-tych, a jego gruntowny remont
przeprowadzono w latach 90-tych ubiegłego wieku. W obrębie targowiska znajdują się ławy
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handlowe zadaszone oraz ponad 200 pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem.
Miejsce to funkcjonuje jako wielobranżowy plac handlowy, mieszczący około 1 100 stanowisk.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego targowisko dopusczone jest
tymczasowo. Dla jego terenu przeznaczono teren pod usługi w tym wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe.
Ponadto funkcjonują targowiska przy skupiskach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:


przy ul. Działowskiego „Manhattan” o powierzchni około 0,9 ha (jednostka XII
„Rubinkowo”) – targowisko tymczasowe przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny,



przy ul.Konstytucji 3-maja o powierzchni około 0,65 ha (jednostka XV „Na Skarpie”) –
targowisko tymczasowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod układ komunikacyjny,



przy ul. Mickiewicza o powierzchni około 0,21ha (jednostka V „Bydgoskie Przedmieście”),



przy ul. Okólnej i Jabłońskiego (jednostka XX „Podgórz”) o powierzchni około 0,15 ha.

Giełdy i hurtownie
Zaopatrzenie obiektów handlowych zabezpieczają przede wszystkim:
 hurtownia MAKRO przy ul. M. Skłodowskiej – Curie - hala o powierzchni około 1,23 ha
na terenie o powierzchni około 5,24 ha,


Toruńska Giełda przy ul. Towarowej – teren o powierzchni około 4,3 ha i 130 pawilonów
o łącznej powierzchni sprzedaży około 0,92 ha.

Rozmieszczenie
oraz
uwarunkowania
dotyczące
obiektów
handlowych,
w szczególności o powierzchni WOH (Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe)
o powierzchni powyżej 2000 m² przedstawiono na załączniku graficznym nr 4 - ZESPOŁY I
OBIEKTY HANDLOWE I HANDLOWO-USŁUGOWE. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO.
2.6.

Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna

2.6.1. Charakterystyka gospodarki rolnej
Użytki rolne zajmują 2 175 ha, co stanowi 20% powierzchni miasta Torunia (dane na dzień
31.12.2015 r. na podstawie rocznych wykazów gruntów sporządzonych przez WGIK UMT).
W skład użytków rolnych wchodzą:
grunty orne
- 1352 ha (63,2% powierzchni użytków rolnych),
sady
- 5 ha
trwałe łąki i pastwiska
- 767 ha
rowy
- 22 ha
grunty rolne zabudowane - 29 ha.
Znaczna część gruntów ewidencjonowana jako użytki rolne nie jest wykorzystywana rolniczo.
Warto zaznaczyć, że w 1979 roku użytki rolne stanowiły 27,1% powierzchni miasta.
Obszar miasta cechuje się wyraźną strefowością warunków glebowych: pierwszą strefę stanowi
terasa zalewowa Wisły, druga obejmuje pozostałe wyższe poziomy terasowe, a trzecią stanowią
płaty wysoczyzny morenowej na wschodnich peryferiach miasta.
Na terenie miasta występują głównie użytki V i VI kasy bonitacyjnej - są to gleby rolniczo
małoprzydatne. Najcenniejsze, z punktu widzenia rolniczego, użytki klas bonitacyjnych II, III i
IV zajmują w Toruniu niewielką powierzchnię. Największe kompleksy gruntów ornych
o najwyższej bonitacji znajdują się w pasie zalewowym rzeki Wisły.
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Rozmieszczenie ich pokazuje rysunek nr 8 - TERENY LEŚNE - STAN ZAGOSPODAROWANIA STAN WŁADANIA. TERENY ROLNE - STAN ZAGOSPODAROWANIA - BONITACJA GLEB.
2.6.2. Charakterystyka gospodarki leśnej
Ogólna powierzchnia lasów w Toruniu wynosi 2 955 ha, z czego w administracji Lasów
Państwowych: pozostaje 2 087 ha (w tym Nadleśnictwo Toruń - ok. 1 355 ha, Nadleśnictwo
Dobrzejewice - ok. 349 ha, Nadleśnictwo Gniewkowo - ok. 380 ha, Nadleśnictwo Cierpiszewo ok. 3 ha) natomiast ok. 870 ha stanowią lasy niepaństwowe (w tym lasy komunalne około
600 ha, lasy prywatne około 270 ha).
Wskaźnik lesistości miasta Torunia wynoszący 25,5% (2 957 ha lasów, przy powierzchni
całkowitej miasta 11 572 ha) przekracza lesistość województwa kujawsko-pomorskiego (22,3%).
Struktura typów siedliskowych lasów Torunia charakteryzuje się znaczną przewagą siedlisk
borowych nad lasowymi, co spowodowane jest rozmieszczeniem większości lasów na obrzeżach
miasta, na wysoczyznach morenowych, gdzie występują na ogół ubogie gleby piaszczyste.
W lasach komunalnych udział siedlisk borowych wynosi 76,4%, lasowych 22,2%, a olsów 1,4%.
Struktura lasów państwowych jest zbliżona. W przypadku - dominującego pod względem
powierzchni Nadleśnictwa Toruń - udział kategorii typów siedliskowych wygląda bardzo
podobnie jak w przypadku lasów komunalnych; siedliska borowe zajmują łącznie 73,8%
powierzchni lasów, siedliska lasowe 24,4%, a olsy 1,8%.
Wszystkie lasy leżące w granicach administracyjnych miasta posiadają status lasów ochronnych.
W skali Nadleśnictwa Toruń udział kategorii ochronności przedstawia się następująco:
- lasy chroniące środowisko przyrodnicze - 53%,
- lasy glebochronne
- 26%,
- lasy wodochronne
- 17%,
- lasy uszkodzone przez przemysł
- 4%.
Dla miasta Torunia obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. „Uproszczony plan
urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”. Poprzedni plan obowiązywał od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r.
2.6.3. Lasy ochronne
Tereny leśne w Toruniu obejmują lasy ochronne. O sposobie zaliczenia lasu do kategorii lasu
ochronnego traktuje rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 25.08.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów
za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Rozporządzenie
to wprowadza podział lasu na różne kategorie ochronności, np. lasy glebochronne, lasy
wodochronne, lasy uszkodzone przez przemysł, lasy cenne pod względem przyrodniczym, lasy
o szczególnym znaczeniu dla obronności i inne. Do lasów ochronnych znajdujących się w gestii
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaliczone zostały lasy zarządzane przez
następujące nadleśnictwa: Nadleśnictwo Gniewkowo, Nadleśnictwo Dobrzejewice,
Nadleśnictwo Toruń i Nadleśnictwo Cierpiszewo.
W zasięgu zarządzania Nadleśnictwa Gniewkowo na terenie Torunia położone są lasy, które
zostały uznane za ochronne na podstawie:
- Zarządzenia Nr 42 z dnia 17.03.1997 r. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa
Gniewkowo w obrębie leśnym Otłoczyn o powierzchni łącznej ok. 6.770 ha,
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- Decyzji Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-27/04 z dnia 5.11.2004 r. w sprawie uznania
za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 6.756 ha,
wchodzących w skład Nadleśnictwa Gniewkowo obrębu leśnego Otłoczyn.
Na podstawie tych decyzji wyróżnia się dla lasów Nadleśnictwa Gniewkowo, położonych
w granicach administracyjnych miasta - następujące kategorie ochronności:
- lasy glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast, mające szczególne
znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa Państwa,
- lasy glebochronne, stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
położone w granicach administracyjnych miast.
Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Gniewkowo w obrębie leśnym Otłoczyn i uznane
za ochronne zajmują powierzchnię ok. 380 ha i położone są w południowej części Torunia:
w dzielnicy Podgórz-Stawki (poligon wojskowy) - lasy glebochronne mające szczególne
znaczenie dla obronności państwa o powierzchni ok. 250 ha oraz w rejonie ulic: Łódzkiej,
Włocławskiej i Solankowej - lasy glebochronne o powierzchni ok. 134 ha, uszkodzone przez
przemysł.
Szczegółową powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych w poszczególnych kategoriach
ochronności określa plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gniewkowo na lata 2008-2017.
W zasięgu zarządzania Nadleśnictwa Dobrzejewice na terenie Torunia położone są lasy, które
uznane zostały za ochronne na podstawie:
- Decyzji Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-17/04 z dnia 8.03.2004 r. w sprawie uznania
za ochronne lasów stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 5.283 ha,
wchodzących w skład Nadleśnictwa Dobrzejewice w obrębie leśnym Dobrzejewice.
Na podstawie tej decyzji wyróżnia się dla lasów Nadleśnictwa Dobrzejewice, położonych
w granicach administracyjnych miasta - następujące kategorie ochronności:
- lasy glebochronne, stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
położone w granicach administracyjnych miast,
- lasy wodochronne, stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu,
położone w granicach administracyjnych miast,
- lasy stanowiące drzewostany uszkodzone na skutek działalności przemysłu, położone
w granicach administracyjnych miast.
Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Dobrzejewicew obrębie leśnym Dobrzejewice i uznane za
ochronne położone są w zachodniej części miasta: w dzielnicy Przy Skarpie - lasy uszkodzone
przez przemysł o powierzchni ok. 255 ha i lasy wodochronne uszkodzone przez przemysł
o powierzchni 4 ha oraz w dzielnicy Kaszczorek lasy glebochronne o powierzchni ok. 90 ha uszkodzone przez przemysł. Lasy te zajmują łącznie powierzchnię ok. 349 ha.
Szczegółową powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych w poszczególnych granicach
ochronności określa plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dobrzejewice na lata 2014-2023.
W zasięgu zarządzania Nadleśnictwa Toruń na terenie Torunia położone są lasy, które uznane
zostały za ochronne na podstawie:
- Decyzji Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-JJ-8/03 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie uznania
za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 6 2361 ha,
wchodzących w skład Nadleśnictwa Toruń w obrębie leśnym Olek.
Na podstawie tej decyzji wyróżnia się dla lasów Nadleśnictwa Toruń, położonych w granicach
administracyjnych miasta - następujące kategorie ochronności:
- lasy glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast,
- lasy wodochronne, położone w granicach administracyjnych miast,
- lasy wodochronne, położone w granicach stref ochronnych i ujęć źródeł wody, położone
w granicach administracyjnych miast,
- lasy stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, położone
w granicach administracyjnych miast,
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- lasy położone w granicach administracyjnych miast.
Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Toruń w obrębie leśnym Olek i uznane za lasy ochronne
położone są w północnej i północno-zachodniej części miasta, w następujących rejonach:
- w rejonie lotniska i Fortu VII, na Barbarce w rejonie ul. Pawiej oraz w skrzyżowaniu
ul. Łysomickiej i ul. Ugory położone są lasy glebochronne o powierzchni ok. 140 ha,
- w okolicy osady leśnej Barbarka, leśniczówki Wrzosy, w okolicy Obelisku Budowniczych
Twierdzy Toruń na Barbarce oraz w rejonie Wrzosów Polana położone są lasy wodochronne,
o powierzchni ok. 35 ha,
- między ul. Ugory a osiedlem Jar położone są lasy wodochronne dla ujęć wody, o powierzchni
ok. 54 ha,
- między lotniskiem a zachodnią granicą miasta oraz przy ul. Szosa Bydgoska za budynkami
dawnego Polchemu położone są lasy uszkodzone przez przemysł, o powierzchni ok. 136 ha,
- pozostałe lasy ochronne położone są za oczyszczalnią ścieków (tzw. Las Papowski i Las
Łysomicki), w dzielnicy Wrzosy i na Barbarce i zajmują powierzchnię ok.996 ha.
Łącznie lasy ochronne w Nadleśnictwie Toruń obręb Olek zajmują powierzchnię ok. 1 355 ha.
Szczegółową powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych w poszczególnych granicach
ochronności określa plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Toruń na lata 2013-2022.
W zasięgu zarządzania Nadleśnictwa Cierpiszewo na terenie Torunia położone są lasy, które
uznane zostały za ochronne na podstawie:
- Decyzji Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-JJ-7/03 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie uznania
za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej 11 015 ha,
wchodzących w skład Nadleśnictwa Cierpiszewo w obrębie leśnym Cierpiszewo.
Na podstawie tej decyzji wyróżnia się dla lasów Nadleśnictwa Cierpiszewo, położonych
w granicach administracyjnych miasta - następującą kategorię ochronności:
- lasy wodochronne, położone w granicach stref ochronnych ujęć i źródeł wody, położone
w granicach administracyjnych miast.
Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Cierpiszewo w obrębie leśnym Cierpiszewo i uznane
za lasy ochronne, położone są w dzielnicy Podgórz - na Glinkach. i zajmują powierzchnię
2,76 ha.
Szczegółową powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych w poszczególnych kategoriach
ochronności określa plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Cierpiszewo na lata 2013-2022.
Plany urządzenia lasów - w tym lasów ochronnych, zatwierdza Minister Środowiska na wniosek
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Lasy ochronne w Toruniu zajmują łączną powierzchnię ok. 2 955 ha.
Rozmieszczenie lasów ochronnych przedstawia rysunek nr 9 - LASY OCHRONNE.
2.7.

Złoża kopalin i tereny górnicze.

Według Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2012 r. (PIG-PIB
Warszawa) na terenie Torunia znajduje się 1 złoże kopaliny podstawowej oraz 4 złoża kopalin
pospolitych.
Kopaliny podstawowe
Wody termalne
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego udzielił koncesji (nr 260/W/2013) firmie
„GEOTERMIA Toruń” Sp. z o.o. na wydobywanie wód termalnych z utworów jury dolnej ze
złoża wód termalnych „TORUŃ” otworem Toruń TG-1 (znak: ŚG-V.7422.2.2013 z dnia 31
maja 2013r.). Koncesja obejmuje obszar górniczy o powierzchni 59,82 km2 i teren górniczy o
powierzchni 0,048 km2 złoża wód termalnych „TORUŃ” z otworem eksploatacyjnym Toruń
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TG-1 i otworem chłonnym Toruń TG-2. Obszar i teren górniczy złoża są ograniczone od góry
stropem, a od dołu spągiem wodonośnych utworów jury dolnej. Złoże wód termalnych „Toruń”
ma zasoby geologiczne bilansowe wyrażone wydajnością eksploatacyjną Q = 320 m3/h. Zasoby
zostały ustalone w „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia
wód termalnych w Toruniu wraz z określeniem warunków wtłaczania wód wykorzystanych do
górotworu”, przyjętej bez zastrzeżeń przez Ministra Środowiska zawiadomieniem z dnia 30
stycznia 2013 r. (znak: DGiKGhg–4731-4/6930/3896/12/MJ). Wydobycie wód termalnych
będzie odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w projekcie zagospodarowania złoża.
Koncesja została udzielona warunkowo do dnia 30 listopada 2033 r. Wody termalne złoża będą
wykorzystywane do pozyskiwania energii cieplnej, balneologii oraz rekreacji.
Kopaliny pospolite
Surowce ilaste przeznaczone do produkcji ceramiki budowlanej
Na terenie Torunia udokumentowane są dwa złoża tego surowca: „Rudak I” i Rudak I –
Poligon”. Kopalinę w złożach stanowią iły miopliocenu. Obecnie firma Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o. prowadzi eksploatację metodą odkrywkową złoża „Rudak I”, którego
zasoby geologiczne bilansowe i przemysłowe wynoszą 1927 tys. m 3, zaś wydobycie 24 tys.
m3/rok. Zasoby geologiczne bilansowe złoża „Rudak I – Poligon” wynoszą 393 tys. m3,
wydobycie na tym złożu zaniechano.
Złoże „Rudak I” zostało udokumentowane w 1978 r. w „Dokumentacji geologicznej w kat.
B+C1”. W latach 1998, 2002 i 2006 wykonano kolejne dodatki do dokumentacji. Koncesja dla
złoża została wydana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego decyzją z 25 sierpnia 1998 r.
(OŚ.IV.7521-25/98 z późn. zmianami) i obowiązuje do 25 sierpnia 2035 r. Decyzją Marszałka
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2010 r. (ŚG.III.tk.751-1/120/09)
ustanowiono obszar i teren górniczy „RUDAK I/B” o łącznej powierzchni 191 475,83 m 2
tj. 19,15 ha. Granice obszaru i terenu górniczego „Rudak I/B” mają jednakowy przebieg
i poprowadzone są w odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów od wyrobiska. Miąższość
złoża waha się od 1,2 do 23,5 m. Dno wyrobiska znajduje się na rzędnej ok. 30 m n.p.m..
Zgodnie z pismem OŚ.7522-7/202/2003 Wydziału Ochrony Środowiska UMT
z dnia 28 stycznia 2003 r. określono kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na
potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe (zbiornik wodny, park).
Piaski i żwiry
W zakolu Drwęcy, przy ul. Fantazyjnej 27, znajduje się złoże piasków i żwirów „Kaszczorek I”,
którego zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 78 tys. ton, a wydobycie 41 tys. t/rok (stan na
31.12.2012). Złoże jest intensywnie wyeksploatowane. Zasoby złoża zostały ustalone w
„Uproszczonej dokumentacji geologicznej w kat. C 1" zatwierdzoną decyzją Prezydenta Miasta
Torunia z dnia 1 października 2001 r. (znak: OŚ.7510.2.2001). Koncesja na eksploatację złoża
została wydana przez Prezydenta Miasta Torunia 14 listopada 2001 r. (znak: OŚ.7522-4/2001) i
jest ważna do 31 grudnia 2020 r. W koncesji wyznaczono obszar (pow. 14 190 m 2) i teren
górniczy (pow. 20 214 m2) pod nazwą „Kaszczorek I”.
Na terenie Torunia znajdują się również mniejsze złoża piasków i żwirów, częściowo
udokumentowane:
-

złoże piasku i żwiru „Toruń” o zasobach geologicznych bilansowych 450 tys. ton.
rozpoznanych szczegółowo w kat. A+B+C1.
złoże piasku i żwiru –„Barbarka” - rozpoznane na podstawie „Sprawozdania z prac
geologiczno – rozpoznawczych na terenie żwirowni w miejscowości Barbarka”.
W cytowanym sprawozdaniu zasoby ustalono na 15 361 t.

Powyższe dane zaczerpnięto z materiału sporządzonego przez Geologa Powiatowego UMT –
Halinę Pomianowską.
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Lokalizację terenów objętych koncesją na wydobycie złoża zamieszczono m.in. na rysunkach:
nr 10 ZASOBY PRZYRODNICZE I WALORY KRAJOBRAZOWE,
nr 13 TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, OGRANICZENIA
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH.
3. ZAGROŻENIA
3.1.

Zagrożenie powodzią

Tereny położone wzdłuż rzek Wisły i Drwęcy zagrożone są zalaniem w przypadku podniesienia
się stanu wód w rzekach. Część niżej położonych terenów terasy zalewowej rzeki Wisły
chroniona jest wałami przeciwpowodziowymi na wielkie wody (1%): wałem Niziny Toruńskiej
w części prawobrzeżnej i wałem Niziny Nieszawskiej w części lewobrzeżnej. Poza
wymienionymi wałami istnieją także obwałowania niższe - na podwyższone stany wód. Na
wielu odcinkach funkcję wałów pełnią krawędzie wysokich teras rzecznych. Zniszczenie lub
uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, w przypadku podwyższonych stanów wody rzeki
Wisły, może skutkować zalaniem terenów przez nie chronionych.
Katastrofalne powodzie mogą powstać w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów
i urządzeń hydrotechnicznych i hydroenergetycznych zlokalizowanych na rzece Wiśle (zapora
we Włocławku) oraz rzece Drwęcy (jaz piętrzący). Uszkodzenie lub zniszczenie zapory
czołowej stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku spowodowałoby zalanie rejonów
położonych wzdłuż rzeki, w tym także na obszarze Torunia.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządził mapy zagrożenia powodziowego i
mapy ryzyka powodziowego, które, w zakresie obejmującym miasto Toruń, zostały przekazane
do Urzędu Miasta Torunia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z
dnia 15.04.2015r. Obejmują one zagrożenie powodzią od rzek Wisły i Drwęcy.
Na mapach zagrożenia powodziowego określono:
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na
500 lat (0,2%),
obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz
na 100 lat (1%),
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (10%),
- obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego,
- obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wału przeciwpowodziowego.
Dla obszaru zagrożenia powodzią sporządzany jest, przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej, Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Określone w nim zadania
mają na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego, m.in. na obszarze miasta Torunia, a ich
realizacja może wpłynąć na zmianę zasięgu granic wskazanych na przedłożonych w 2015 r.
mapach.
3.1.1. Zagrożenie powodzią wodami rzeki Wisły
Wisła przepływa przez teren miasta na długości ok. 19 km, począwszy od 726 km swej długości
w rejonie Czerniewic, a kończąc na 745 km w rejonie Starego Torunia.
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Wodowskaz Toruń położony jest na 734,700 km biegu rzeki, zero wodowskazu na 31.96 m
n.p.m. Stan ostrzegawczy w odniesieniu do wodowskazu Toruń wynosi 530 cm (37,26 m
n.p.m.), stan alarmowy - 650 cm (38,46 m n.p.m.).
Maksymalne notowane w ostatnim stuleciu stany wód w Wiśle w odniesieniu do wodowskazu
Toruń, osiągały poziom: 41,12 m n.p.m. w 1924 r., 40,75 m n.p.m. w 1962 r, 40.46 m n.p.m.
w dniu 20.05.2010r.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (przekazanymi przez RZGW w Gdańsku pismem
z dnia 15.04.2015r.) - zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat, obejmuje m.in. istniejące tereny łąk i gruntów rolnych w rejonie
osiedli Kaszczorek, Czerniewice, Podgórz i Bydgoskie Przedmieście, błonia przy Parku na
Bydgoskim Przedmieściu, ogrody działkowe w rejonie ul. Przybyszewskiego i na osiedlu Rudak.
Natomiast zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat, obejmuje także tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (min. w Kaszczorku i na Rudaku).
Granice ww. obszarów zagrożenia powodziowego obrazowano na rysunkach: nr 6 - WODY oraz
nr 13 - TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH,
OGRANICZENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH.
3.1.2. Zagrożenie powodzią wodami rzeki Drwęcy
W granicach miasta Torunia znajduje się 6 kilometrowy odcinek rzeki Drwęcy (od 0-6 km biegu
rzeki), z ujściem do rzeki Wisły (w jej 728,4 kilometrze),
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego (przekazanymi przez RZGW w Gdańsku pismem
z dnia 15.04.2015 r.) - zasięg obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie wynoszące raz na 100 lat i wysokie wynoszące raz na 10 lat - obejmuje istniejące tereny
zadrzewień, łąk i gruntów rolnych na osiedlu Kaszczorek.
Granice ww. obszarów zagrożenia powodziowego obrazowano na rysunkach: nr 6 - WODY oraz
nr 13 - TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH,
OGRANICZENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH.
3.2.

Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

Warunkiem powstawania ruchów osuwiskowych jest współwystępowanie odpowiednio
zawodnionych utworów oraz dużych spadków terenu. W obrębie Torunia najbardziej zagrożone
tymi zjawiskami są zbocza doliny Wisły i Drwęcy.
Utworami sprzyjającymi powstawaniu osuwisk na terenie Torunia są występujące
w podłożu utworów piaszczystych iły warwowe, gliny zwałowe oraz pstre iły miopliocenu.
Do ich powstawania przyczynia się również działalność człowieka. Najczęstsze przyczyny
występowania obszarów potencjalnie zagrożonych osuwiskami to: upad warstw gruntów zgodny
z kierunkiem nachylenia zbocza naturalnego lub sztucznego, podmycie lub podkopanie zboczy,
zbytnie obciążenie zbocza lub terenu nad nim np. przez budowle i składy materiału, gwałtowne
osuszenie szczelin wcześniej wypełnionych wodą, wstrząsy wywołane ruchem drogowym i in.,
suffozja, czyli wynoszenie z masy gruntu drobniejszych ziaren lub cząstek gruntu przez
infiltrujące wody opadowe i inne, przemarzanie i odmarzanie gruntu powodujące zmianę jego
struktury i wytrzymałości na ścinanie oraz wypieranie gruntu.
Dużą rolę w zabezpieczaniu terenów przed osuwiskami odgrywa szata roślinna.
Na terenie Torunia spośród powierzchniowych ruchów masowych najczęściej występują:
osuwiska, zsuwy oraz spływy mas gruntowych. W dokumentacji „Tereny zagrożone ruchami
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masowymi ziemi na obszarze Torunia” (Geotechnika, sp. z o.o., Toruń, 2007 r.), wyznaczono 9
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Do tych rejonów zaliczono:
fragment skarpy wiślanej w Czerniewicach,
zbocze skarpy wzdłuż linii kolejowej na Podgórzu, w rejonie stacji Toruń – Kluczyki,
skarpę wiślaną na granicy osiedli Rubinkowo i Kaszczorek,
skarpę wiślaną na osiedlu Winnica (trzy strefy),
krawędź tarasu w Ogrodzie Zoobotanicznym przy ul. Rybaki oraz w pobliżu Parku
na Bydgoskim Przedmieściu,
zbocza w rejonie Fortu VII im. T. Kościuszki,
krawędź wysoczyzny na osiedlu Grębocin.
Na terenie Torunia, w zboczach dolin Wisły i Drwęcy, występuje niewielka ilość naturalnych
wypływów wód podziemnych w postaci młak, wysięków i źródeł. Występują one głównie na
Rudaku, w okolicach Barbarki oraz w wysokiej krawędzi Wisły w rejonie ulicy Winnica. Na tym
terenie występują również liczne wypływy z kanalizacji. Ich obecność może zwiększać
prawdopodobieństwo powstawania ruchów mas ziemnych w postaci osuwisk, zsuwów czy
spełzywania zboczy
We wrześniu 2012 r., na Bulwarze Filadelfijskim, powstało osuwisko spowodowane obniżeniem
się zwierciadła wody w Wiśle.
Powyższe dane zaczerpnięto z materiału sporządzonego przez Geologa Powiatowego UMT –
Halinę Pomianowską.
Tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych ziemi zostały przedstawione na rysunku
nr 11 - OGRANICZENIA FIZJOGRAFICZNE.
-

3.3. Poważne awarie i poważne awarie przemysłowe oraz kompleksy podziemnego
składowania dwutlenku węgla
Przez poważną awarię rozumie się w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w
trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Przez poważną awarię przemysłową rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie.
Źródłami wystąpienia poważnej awarii mogą być wszystkie trasy komunikacyjne, po których
odbywa się ruch pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. Są to przede wszystkim
wszystkie drogi krajowe oraz główne linie kolejowe. Szczególnie niebezpieczne są drogi główne
przebiegające przez tereny zabudowane np. ulice: Grudziądzka, Szosa
Lubicka,
Szosa
Olsztyńska, Łódzka, Broniewskiego, Kraszewskiego, Przy Kaszowniku.
Poważne zagrożenie stwarzają miejsca postoju i przeładunku materiałów niebezpiecznych,
tj. stacje kolejowe wyznaczone na postój wagonów i na awaryjne odstawianie wagonów
przewożących szczególnie niebezpieczne materiały na dworcach Toruń Główny i Toruń
Wschodni.
Na terenie miasta Torunia nie występują zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej. Zakładem położonym w pobliżu Torunia, wpisanym na listę zakładów dużego
ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp.
z o.o. Baza Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim, gm. Łubianka (Wg Informacji KujawskoPomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, BIP).
Na liście zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii jest jeden zakład zlokalizowany na
obszarze miasta Torunia - Nomet Sp. z o. o. położony przy ul. Kanałowej 40/42.
Przez południowo-wschodnią część miasta Torunia przebiega magistrala gazowa wysokiego
ciśnienia (Włocławek – Gardeja/Turzno). Przebiega on przez południową część osiedla
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Kaszczorek, gdzie na wysokości ul. Dożynkowej przechodzi na drugą stronę Wisły przebiegając
przez Osiedla Czerniewice. Przy wszystkich odgałęzieniach i przejściach przez przeszkody
terenowe zainstalowane są zawory odcinające, zapewniające natychmiastowe obniżenie ciśnienia
w przypadku awarii. Zagrożenie wybuchem gazu z jednoczesnym pożarem może nastąpić w
przypadku wystąpienia uszkodzenia lub wystąpienia awarii gazociągu. Stan taki może
spowodować potencjalne zagrożenie dla przyległych terenów oraz skupisk ludzkich
znajdujących się w obrębie magistrali gazowej.
Na terenie miasta Torunia nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego
składowania dwutlenku węgla.
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III.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.

DOTYCHCZASOWEGO

ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH
PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalone jeszcze w latach 1882-1889 kierunki i linie regulacyjne w wielu ulic nie odpowiadały
już nowym warunkom w jakich miasto znalazło się w niepodległej Rzeczypospolitej. Toteż
sporządzenie nowych planów zabudowania stało się dla Torunia i wielu innych miast sprawą
pierwszorzędnej wagi. Konieczność taką widziały również władze centralne, działające w myśl
rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli,
zgodnie z którym wojewoda mógł zarządzić sporządzenie w określonym terminie planu
zabudowania.
Rozporządzenie Prezydenta z 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast - zezwoliło
na odstępowanie gminom gruntów państwowych w celu rozwinięcia budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego, jednakże pod warunkiem posiadania programu rozbudowy
miasta. Rozporządzenie to zmuszało korporacje miejskie do opracowania planów regulacyjnych.
Akty te uzupełniało rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z 23 kwietnia 1930 r.
o sposobie wykonywania planów zabudowania.
Po wcześniejszych zabiegach, gdy magistrat Torunia powierzył Krzywdzie-Polkowskiemu na
początku 1930 r. opracowanie nowego planu regulacyjnego z uwzględnieniem zmienionych
warunków handlowych, komunikacyjnych, budowlanych i zdrowotnych, ostatecznie 30 kwietnia
1932 r. Zarząd Miejski oficjalnie ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia „Ogólnego planu
zabudowania miasta Torunia”. Najpierw wykonane zostały szczegółowe plany urbanistyczne dla
niektórych części miasta. W maju 1933 r., Rada Miejska uchwaliła, a 23 sierpnia 1934 r.
minister spraw wewnętrznych zatwierdził plan zabudowania północnej części Torunia,
ograniczony od północy granicą administracyjną miasta, od południa ul. Podgórną, od zachodu
zaś Szosą Chełmińską, Grunwaldzką i Św. Józefa, a od wschodu ul. Grudziądzką i Wiązową do
granicy „Gór Kozackich”. Sieć ulic, przy których miały być wzniesione budynki, usytuowano na
kierunku północ-południe z uwagi na „korzystną sytuację domów mieszkalnych względem
słońca”. Natomiast „Ogólny plan zabudowy”, sporządzony w latach 1934-1935 przez
piastującego od lipca 1931 r. funkcję architekta miejskiego inż. Ignacego Tłoczka, po
wcześniejszym uzgodnieniu z władzami wojskowymi i kolejowymi, został uchwalony przez
Radę Miejską 22 maja 1935 r.
Ogólny plan zabudowy powstał z myślą o Toruniu jako stolicy Pomorza. Objął on prawobrzeżną
część miasta o powierzchni około 2.480 ha, ograniczoną od południa Wisłą, od zachodu Szosą
Okrężną, od północy linią kolejową do Unisławia, a od wschodu ul. Wschodnią. Zgodnie z nim
w rozwoju funkcjonalnym Torunia miały dominować funkcje administracyjno-gospodarcze,
związane z usytuowaniem w mieście Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego oraz funkcje
handlowe, komunikacyjne i naukowo-kulturalne. W okresie 25 lat miały dokonać się istotne
zmiany w zaludnieniu miasta. Opierając się na danych dotyczących przyrostu ludności w latach
międzywojennych, autor planu prognozował, że w 1960 r. liczba mieszkańców Torunia osiągnie
ok. 150-200 tys. osób, zaś wskaźnik zawodowo czynnej ludności zwiększy się z 35% do 45%. W
zakresie rozwoju przestrzennego zakładano dalszą integrację poszczególnych dzielnic, przy
zachowaniu ich indywidualnych cech funkcjonalnych.
Śródmieście wraz z zespołem staromiejskim, mieszczące się w obwodzie dwóch pofortecznych
pasów (średniowiecznego i renesansowego), nadal pełnić miało funkcje centralnego ośrodka
usługowego i administracyjnego. Tu mieściłyby się biura i siedziby instytucji, banki, magazyny
drobnicy w dawnych spichrzach, warsztaty rzemieślnicze i małe zakłady przemysłu
precyzyjnego, siedziby stowarzyszeń i związków twórczych, lokale gastronomiczne, hotele,
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sklepy, kwiaciarnie itp. Na obrzeżach Starówki, w pasie fortecznym, usytuowane zostały
gmachy użyteczności publicznej, związane z koncentracją w Toruniu władz administracyjnych II
instancji i związanych z nimi instytucji państwowych. W dzielnicy tej proponowano także
zlokalizowanie wyższej uczelni, łącznie z archiwum, biblioteką i muzeum. Instytucje te
planowano usytuować wśród zieleni i pobliżu centralnych arterii komunikacyjnych, w
kwartałach objętych ulicami: Czerwona Droga, Odrodzenia, 3 Maja, Legionów, Bawarczyków,
Bema i Sportowa oraz Kraszewskiego, Krasińskiego, Fredry, Chopina i Moniuszki.
Wzdłuż radialnie biegnących arterii wylotowych z miasta zlokalizowano w obrębie
dotychczasowych przedmieść, trzy główne zespoły mieszkaniowe, w których wg planu
docelowo w 1960 r. powinno żyć około 150 tys. ludzi. Były to: Bydgoskie (32,5 tys. osób) wraz
z Bielanami (19,5 tys. osób), Chełmińskie z zachodnią częścią Mokrego (60 tys. osób) i zespół
mieszkaniowo-przemysłowy we wschodniej części Mokrego (23 tys. osób) wraz z dzielnicą
przemysłową na Jakubskim Przedmieściu (12 tys. osob). Każdy zespól miał dysponować własną
siecią komunikacyjną i międzydzielnicową oraz podstawowym ośrodkiem usługowym,
a poszczególne dzielnice winny być rozczłonkowane klinami zieleni (parki leśne, boiska, tereny
rekreacyjne i ogrody). Przyjęto zasadę, aby skupić w dzielnicy mieszkaniowej średnio
ok. 250 osób na 1 ha.
Plan zakładał dalszy rozwój przemysłu spożywczego opartego na lokalnej bazie surowcowej
oraz precyzyjnego przemysłu elektrycznego (we współpracy z elektrownią „Gródek”), a dalej
przemysłu chemicznego, maszynowego i ceramicznego. Elementem sprzyjającym rozwojowi
tych gałęzi miały być: toruński węzeł kolejowy, port rzeczny i rezerwy siły roboczej.
Przewidywano w dalszym ciągu koncentrację przemysłu we wschodnich i północno-wschodnich
częściach miasta, w zespole przemysłowo-składowym na Jakubskim Przedmieściu, w pobliżu
dworca Toruń Mokre wraz z systemem rozchodzących się od niego bocznic kolejowych.
Położenie to uzasadniono korzystnym kierunkiem wiatrów, co miało chronić dzielnice
mieszkaniowe przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego. Zakłady szczególnie
uciążliwe
dla
środowiska miały być
ulokowane
na specjalnych terenach,
z wyjątkiem już istniejących, jak np. Polchem. Natomiast ścieki przemysłowe winny być
odprowadzane oddzielnym kolektorem do osadników położonych nad Wisłą i po mechanicznym
oczyszczeniu dalej do rzeki.
W planie zabudowania wiele miejsca poświęcono zieleni. Przyjmując za normę 16%
powierzchni miejskiej przeznaczonej na zieleń oraz minimum ok. 20m 2 terenów zielonych
na mieszkańca, przewidywano znaczne ich zwiększenie. Parki, skwery, ogrody i aleje miały
stworzyć ciągły system zieleni, rozdzielający miasto na poszczególne dzielnice, w celu
zapewnienia dobrego przewiewu powietrza i odpowiednich warunków zdrowotnych. Kliny
te stanowiły zwłaszcza laski sosnowe wcinające się od Bielan do ul. Matejki oraz tereny
ogrodnicze na Mokrem, łączące pierścień zieleni rozpościerający się na terenach pofortecznych
wokół śródmieścia z lasami otaczającymi miasto od strony północnej i zachodniej.
Specyfiką Torunia miało być kontynuowanie miejscowych tradycji ogrodniczych i rozwój tej
gałęzi produkcji zarówno na rynek wewnętrzny jak i na eksport.
Najbardziej istotne zmiany w analizowanym planie dotyczyły układu komunikacyjnego. Sieć
głównych arterii komunikacyjnych Torunia miała układ promienisty, składający się z czterech
ulic wychodzących z miasta. W dotychczasowej strukturze arterie te nie miały ciągłości. Plan
zabudowania przewidywał rozwiązanie głównej sieci przez stworzenie nowych ulic i powiązanie
ich z montowanym wówczas mostem drogowym przez Wisłę. Zgodnie bowiem z sugestią
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które dwukrotnie analizowało materiały związane z planem,
szczególnie starannie miały zostać opracowane kierunki komunikacyjne wychodzące z nowego
mostu oraz skrzyżowania głównych arterii drogowych z istniejącymi i projektowanymi
urządzeniami kolejowymi.
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Zaprojektowany w planie system komunikacyjny tworzyły ciągi usytuowane równolegle i
prostopadle do Wisły. Na krawędzi plant otaczających śródmieście planowano poprowadzić
obwodnicę, która za skrzyżowaniem Alei 700-lecia Torunia z ul. Kraszewskiego biegłaby na osi
ulic Czerwona Droga i Odrodzenia, pozostawiając po prawej stronie ogródki Jordanowskie, a
dalej pływalnie i tereny rekreacyjne „Przy Kaszowniku”, zaś po lewej zaprojektowano gmachy
publiczne.
Następnie
krzyżując
się
z
ul. Jagiellońską
i
omijając
po prawej stronie dzisiejsze osiedla Kaszownik i Strugę Toruńską oraz Plac Pokoju Toruńskiego,
nad torami kolejowymi dochodziłaby do cmentarza Św. Jakuba i w okolicach ul. Winnica
łączyłaby się z ul. Lubicką. Na północ od obwodnicy śródmiejskiej miała przebiegać trasa
międzydzielnicowa na osi ulic: Żółkiewskiego - Kościuszki - Podgórna - Bema - Koszarowa
(obecnie Broniewskiego). Brane były również pod uwagę inne warianty ciągów biegnących
równolegle do Wisły (usytuowane bardziej na północ) i łączących poszczególne dzielnice.
Wszystkie trasy równoleżnikowe krzyżowały się z południkowymi. Prostopadle do Wisły
planowano usytuować: główną arterię biegnącą od mostu drogowego Aleją 700-lecia Torunia,
przedłużoną dalej (na skraju dzisiejszego Osiedla Młodych) do Szosy Chełmińskiej oraz dwie
trasy: jedna na krańcach wschodnich (na osi ul. Wschodniej), a druga na zachodnich obrzeżach
miasta (na osi Szosy Okrężnej) z przeprawami mostowymi na lewy brzeg Wisły.
Z innych przedsięwzięć o charakterze komunalnym, których realizację zakładał plan, wymienić
należy: port handlowo-przemysłowy na zakolu Wisły w rejonie Kaszczorka, cmentarz centralny
poza granicami miasta, na przedłużeniu ul. Grudziądzkiej, szpital centralny zlokalizowany w
północno-zachodnim narożniku na Bielanach oraz liczne hale targowe rozsiane wśród dzielnic
mieszkaniowych.
Plan Ignacego Tłoczka odnosił się do części prawobrzeżnej Torunia. Już jednak
po wcieleniu terenów lewobrzeżnych do Macierzy władze miejskie Podgórza i województwa
dążyły do objęcia ich oddzielnym planem rozwoju przestrzennego i urbanistycznego. Celowi
temu miało służyć powołanie przy Radzie Miejskiej Podgórza Komitetu Rozbudowy Miasta.
Przyjęty ostatecznie w dniu 25 listopada 1927 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej plan zakładał
regulację szerokości ulic oraz wytyczał kierunki prac budowlanych. Ponadto w 1930 r.
opracowany został plan rozbudowy Podgórza na południowy zachód od centrum miasta
(Gniewkowskie Przedmieście). Niezależnie od władz miejskich Podgórza wojewoda powołał
w 1934 r. komisję do sporządzenia planu zabudowy lewego brzegu Wisły, której celem było
zaprojektowanie węzła komunikacyjnego na przyczółku nowego mostu drogowego oraz
opracowanie wspólnego planu zabudowy Podgórza, Stawek i Rudaka.
Odtąd wszystkie plany dotyczące części lewobrzeżnej zostały podporządkowane projektowanym
węzłom komunikacyjnym. Należy dodać, że już w końcu lat dwudziestych Magistrat Torunia
podjął
starania
o
budowę
nowego
dworca
kolejowego,
przystosowanego
do wymagań rozrastającego się miasta. Miał on być usytuowany u wylotu nowego mostu
drogowego na lewym brzegu Wisły. Niestety koncepcja ta nie doczekała się realizacji, choć
w późniejszych latach była wielokrotnie podtrzymywana przez władze miasta. Również w sferze
zamierzeń pozostał projekt z 1934 r., który przewidywał przebicie trasy mostowej poza
wiaduktem na wprost skarpy i poprowadzenie jej fortyfikacjami pruskimi do szosy wylotowej
w kierunku Włocławka. Przyczyną był brak odpowiednich planów triangulacyjnych i ustaleń
granic katastralnych, a następnie wysokie koszty inwestycji.
Z kolei na początku 1936 r. inż. Tłoczek zaproponował zlokalizowanie po lewej stronie Wisły
dwóch wiaduktów: jednego na osi szosy prowadzącej w kierunku Inowrocławia, drugiego zaś w
okolicach radiostacji na Rudaku, a łączyć je miała lewobrzeżna obwodnica równoleżnikowa,
poprowadzona z ominięciem Podgórza, na obrzeżach poligonu, z której odchodziłyby szosy
wylotowe w kierunku na Włocławek oraz Bydgoszcz i Inowrocław. Jednak i ta koncepcja
zmierzająca do przerzucenia lewobrzeżnej trasy W-Z na stronę południową Podgórza nie została
zrealizowana. Nie nastąpiła również integracja osiedli położonych na lewym brzegu Wisły,
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której koncepcję opracowała wspomniana komisja, powołana przez wojewodę w 1934 r. Celowi
temu służyć miała lokalizacja przyszłej dzielnicy handlowej w rejonie dzisiejszego Dworca
Głównego. Natomiast dzielnicę przemysłową lewobrzeżnego Torunia proponowano usytuować
między torami kolejowymi a wałem przeciwpowodziowym. Na krótko przed wybuchem wojny
w 1938 r. zrodził się projekt budowy oczyszczalni ścieków na lewym brzegu Wisły, na łąkach
miejskich, za torami kolejowymi, skąd po oczyszczeniu woda miała być odprowadzana
rurociągiem do Wisły. Do końca II Rzeczypospolitej Podgórz utrzymał jednak charakter
małomiasteczkowy, Rudak zachował specyfikę wojskową, ze względu na istniejące tam koszary,
a Stawki czyniły wrażenie osady miejskiej.
W połowie 1941 r. okupacyjne władze niemieckie sporządziły plan-memoriał rozwoju miasta na
najbliższe i dalsze lata („Denkschrift über die wirtschafliche Zukunft der Stadt Thorn” z
14 czerwca 1941 r.). Akcentowano w nim szczególnie dogodne położenie geograficzne miasta,
na linii kolejowej Berlin-Insterburg oraz w pobliżu, w odległości 12 km od skrzyżowania
planowanych autostrad Danzig-Krakau i Berlin-Ostpreussen. Równie ważnym elementem planu
było położenie nad Wisłą (projektowany port handlowo-przemysłowy). Wreszcie wskazywano
na nieograniczone tereny budowlane i wystarczającą siłę roboczą. Warunki te należało, zdaniem
autorów memoriału, wykorzystać w celu stworzenia na tym terenie silnego okręgu
przemysłowego dla różnych branż, w których obok miejscowych pracowników mieli być
zatrudniani fachowcy z Rzeszy „aby wydatnie przyczynić się do rozwoju Torunia, dla którego
we wrześniu 1939 r. wybiła wielka godzina”. Planowano rozwijać następujące przemysły:
- rolno-przetwórczy, którego oparciem miał być tradycyjnie wysoki poziom kultury rolnej
ziemi chełmińskiej,
- tekstylny - zatrudniający głównie kobiety,
- odzieżowy i skórzany, czerpiący surowce (skóry) ze wschodu i przez to nie uszczuplający
rynku pomorskiego traktowanego jako zaplecze gospodarcze Niemiec,
- budowlany, oparty na miejscowych zasobach siły roboczej i planowanej w ciągu najbliższych
20 lat wielkiej rozbudowie Torunia (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe,
infrastruktura komunikacyjna itp.),
- drzewny, mający zaplecze w rozbudowanym porcie drzewnym i oparcie w bogatych
flisackich tradycjach na tym terenie,
- żelazny i metalowy - dogodne położenie Torunia na szlakach kolejowych i wiślanym,
biegnących z Górnego Śląska, miało umożliwić transport brakujących w okolicy
odpowiednich surowców (rud żelaza), które miały być wykorzystane do produkcji maszyn dla
rolnictwa, statków rzecznych i maszyn budowlanych,
- papierniczy i drukarski kontynuujący dotychczasowe tradycje,
- chemiczny, służący jedynie własnym potrzebom (środki czyszczące, mydło),
- kamieniarsko-ceramiczny, w związku z istniejącym w okolicy surowcem (żwiry, piaski,
glina).
Zgodnie z planowaną industrializacją przewidywano budowę elektrowni miejskiej na Wiśle
poniżej Torunia, nowej gazowni oraz rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej. Ze względu
na dogodne nadwiślańskie położenie i projektowany port handlowy konieczne było powstanie
przedsiębiorstw spedycyjnych, które obsługiwałyby miasto i przyległe powiaty. Położony
na granicy między Reichsgau Danzing-Westpreussen a Warthegau, miał stać się Toruń ważną
stacją przeładunkową w wymianie towarów między Pomorzem a Wielkopolską. W związku
z rozwojem handlu w przyszłości przewidywano rozbudowę banków.
Ważną i interesującą częścią memoriału były załączniki. Ukazywały one m.in. projekty nowych
tras komunikacyjnych (Verkehrlinien) i tereny przyszłych inwestycji przemysłowych
(Indusriegelande). W okolicach Torunia krzyżować się miały autostrady: północ-południe
(Gdańsk-Kraków) i wschód-zachód (Prusy Wschodnie-Berlin). Odcinek południkowy
przebiegałby w okolicach Złotorii, Kaszczorka, aby za Bielawami, niedaleko Lubicza, dojść
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do węzła rozdzielającego szosy do Insterburga i Lipna-Warszawy. Biegnąc dalej na północ
i krzyżując się z liniami kolejowymi, najpierw trasy z Dworca Wschodniego w stronę Sierpca
i Warszawy, a nieco dalej z linią do Iławy, autostrada w pobliżu tej ostatniej stykałaby
się w wielkim węźle z autostradą z Prus Wschodnich do Berlina, biegnącą równoleżnikowo
za lasami miejskimi.
Obok autostrad projekt przewidywał rozbudowę dróg o znaczeniu krajowym, które przebiegały
przez Toruń. Wśród nich na uwagę zasługuje plan trasy przecinający miasto z północy na
południe. Z kierunku Chełmna wzdłuż linii kolejowej z Unisławia miała być poprowadzona
nowa szosa, która po skrzyżowaniu a linią kolejową biegnącą z Dworca Wschodniego przez
Toruń Północny do Czarnowa kierowałaby się dalej do węzła usytuowanego w pobliżu ulic
Czerwona Droga i Kraszewskiego i mostu drogowego na Wiśle, pozostawiając po lewej stronie
Szosę Chełmińską. Na lewym brzegu Wisły trasa to od wylotu mostu biec miała wiaduktem nad
węzłem kolejowym prosto do wielkiego „ślimaka” z którego rozchodziłyby się drogi
w kierunkach na Poznań (R 382) i Bydgoszcz (R 123) oraz na Łódź (R 129). Ruch miałby
odbywać się z ominięciem zwartej zabudowy Podgórza. Bez zmian pozostawiono na prawym
brzegu Wisły odcinek szosy R 129, biegnącej z kierunku Grudziądza ul. Grudziądzką. Dopiero
za Mokrem, w okolicy dzisiejszego Placu Zwycięstwa trasa ta zbliżałaby się do obwodnicy
Śródmiejskiej, łącząc się z nią w pobliżu obecnego Placu Towarzystwa Miłośników Torunia.
Wspomniana obwodnica przebiegać miała - podobnie jak w planie zabudowy miasta z 1935 r. od mostu drogowego w kierunku północnym. Od węzła usytuowanego w pobliżu ulic
Kraszewskiego - Czerwona Droga skręcałaby na wschód, pozostawiając po lewej stronie
Chełmińskie Przedmieście, a po prawej Śródmieście i biegłaby dalej do wiaduktu nad torami
kolejowymi w okolicach Kaszownika, następnie zataczając łuk w kierunku Wisły, połączyłaby
się w pobliżu Winnicy z ul. Lubicką (szosa R 382 do Insterburga).
Poza szosami krajowymi z Torunia wychodziły ponadto drogi uchodzące za lokalne
(Landsstrase). Były nimi szosy w kierunku Bydgoszczy (prawobrzeżna przez Fordon) i Chełmna
(na przedłużeniu Szosy Chełmińskiej).
Jako tereny przyszłych inwestycji przemysłowych (Industriegelande) zaznaczono na mapach
obszary na wschód od Jakubskiego Przedmieścia (Rubinkowo, Bielawy) do torów kolejowych
linii Toruń Wschodni-Sierpc oraz okolice Portu Drzewnego (Holzhafen) na zachód od
Bydgoskiego Przedmieścia. Oddzielne miejsce w planach rozwoju Torunia zajmował nowy port
(stocznia, baseny portowe), którego lokalizację wyznaczono między Winnicą a Kaszczorkiem
naprzeciwko Rudaka a więc jeszcze w granicach miasta. Ponadto na północ od ul. Lubickiej
projektowano budowę bliżej nie określonej fabryki dla potrzeb wojska, zatrudniającej
początkowo 250, a w dalszym etapie rozwoju do 2.000 pracowników.
Wśród innych planów uwagę zwraca „Tymczasowy Program Przebudowy miasta Torunia na rok
1940” Obok kontynuacji rozpoczętej już przed wojną budowy gazowni na Jakubskim
Przedmieściu szczególnie wiele miejsca poświęcono przebudowie teatru miejskiego. Był to
rezultat wizyty w Toruniu ministra propagandy Rzeszy Goebelsa (30 IX 1939 r.), który
opowiedział się za gruntowną przebudową gmachu w celu nadania mu bardziej oficjalnego,
reprezentacyjnego i nowoczesnego charakteru. Chodziło zwłaszcza o usunięcie dekoracji
rzeźbiarskich na fasadzie i we wnętrzu, zmianę technicznego wyposażenia sceny, zainstalowanie
zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymianę instalacji elektrycznej i zmianę oświetlenia oraz
rozbudowę zaplecza, a więc garderoby dla aktorów, pomieszczeń dla administracji i służb
pomocniczych. Większość zamierzeń zrealizowano w latach 1941-1942, podejmując szeroko
zakrojoną przebudowę teatru.
Miejskie władze okupacyjne opracowały również projekt budowy nowego szpitala, opierając się
w zasadzie na przedwojennych planach polskich, a nawet obierając to samo, co Zarząd Miejski
miejsce budowy. Szpital miał stanąć na Bielanach, w pobliżu klasztoru Redemptorystów w
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punkcie miasta najwyżej położonym, ponad 30 m nad poziomem Wisły i bezpiecznie od niej
oddalonym. Niestety inwestycji tej nie podjęto, ograniczając się jedynie do rozbudowy szpitala
na Mokrem, gdzie dostawiono dwa drewniane baraki.
W okresie okupacji nie prowadzono większych robót budowlanych. W latach 1939-1940
wyburzono kilka obiektów fortecznych jak np. między ul. Wały a 3 Maja w okolicy szpitala
wojskowego, w pobliżu zbiornika gazowni przy ul. Franciszkańskiej, oraz rozebrano synagogę
przy ul. Szczytnej. W 1941 r. przeprowadzono regulację niektórych ulic, w związku z czym
zaszła konieczność przebudowy suteren (przy ul.: Św. Ducha, Kopernika, Piekary, Rabiańskiej,
Łaziennej, Żeglarskiej, Mostowej i Podmurnej). Planując rozbudowę przemysłu w zachodniej
części miasta, pobudowano w porcie drzewnym trzy hale fabryczne oraz baraki biurowe i
gospodarcze. W 1943 r. odbudowano po pożarze jaki wybuchł w maju 1941 r.
w pomieszczeniach do przemiału żyta, wielki zespół młynów na Mokrem, a następnie
rozbudowano go, na Kluczykach powstała nowa parowozownia, na pobliskim Podgórzu wieża
ciśnień, która stała się dominantą zachodniej sylwety miasta na zachodnim brzegu Wisły.
Natomiast prawie zamarła realizacja nowego budownictwa mieszkaniowego. W okresie okupacji
niemieckie przedsiębiorstwo pobudowało na terenie miasta zaledwie kilkanaście małych
domków, głównie na terenach miejskich w okolicach ul. Fałata i na Podgórzu. Nie zrealizowano
zaś rozbudowy osiedla Pod Dębową Górą, które planowano usytuować na wschód
od ul. Grudziądzkiej, w okolicy rozwidlenia torów kolejowych, biegnących w kierunkach
wschodnim (do dworca Toruń Mokre) i zachodnim (do stacji Toruń Północny). W latach 19421944 w kilku punktach miasta wzniesiono baraki dla robotników i cudzoziemców (przy
ul. Stawki 63/65), obóz dla jeńców wojennych (Stalag XXA) na Podgórzu i inne (przy dworcu
Toruń Mokre i Szosie Bydgoskiej 82). Od połowy 1943 r. budowano stopniowo schrony i rowy
przeciwlotnicze (przy ul.: Al.700-lecia Torunia, Grudziądzkiej, Matejki, Mickiewicza,
Moniuszki i Nadbrzeżnej). W znacznym stopniu zniszczone zostały wówczas parki toruńskie,
a poza miastem wykarczowano w niektórych miejscach lasy.
W latach powojennych nastąpiło wzmożenie procesów urbanizacji. Odbywały się one w oparciu
o ustalenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich aktualizacji.
Kolejne plany i ich sukcesywna realizacja wyrażały zmieniające się podejście
do zagadnień kształtowania struktury miasta.
Kluczowe ustalenia powojennych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do
poszczególnych elementów struktury miasta w sposób syntetyczny ilustrują poniższe tabele:
Tabela B III 1-1 - Ustalenia planów zagospodarowania
do poszczególnych elementów struktury miasta:

przestrzennego

w

stosunku

Tabela B III 1-1.1 - Śródmieście
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

wydzielona dzielnica, w skład
której wchodzi zespół
staromiejski o przeważającej
funkcji mieszkaniowousługowej

wydzielona dzielnica
mieszkaniowa
z ogólnomiejskim ośrodkiem
usługowych oraz częścią
ośrodka uniwersyteckiego;
szczątkowe elementy
przemysłu

wydzielona dzielnica,
obejmująca m.in. zespół
staromiejski z centralnym
ośrodkiem usługowym;
przeważająca funkcja
usługowo-mieszkaniowa;
szczątkowe elementy
przemysłu i składów; dzielnice
podzielone na wyodrębnione
jednostki mieszkaniowe

dzielnica wielofunkcyjna usługowo-mieszkanioworekreacyjna, z dodatkową
funkcją nieuciążliwego
przemysłu i składów oraz
transportu;
(strefa śródmieścia
wielofunkcyjnego);
rewaloryzacja Zespołu
Staromiejskiego
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Tabela B III 1-1.2 - Centralny ośrodek usługowy (centrum)
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

funkcję centralnego ośrodka
usługowego spełnia Stare
Miasto i tereny nadwiślańskie,
położone we wschodniej części
Bydgoskiego Przedmieścia

wykrystalizowany nowy
centralny ośrodek usługowy
w dzielnicy Śródmieście;
ośrodek ten został w planie
z 1965 r. powtórzony pod
nazwą „Nowe Centrum”; Poza
tym zespół staromiejski
uzupełnia funkcję centralnego
ośrodka usługowego

wykrystalizowany
dwubiegunowy ośrodek: Nowe
Centrum - Zespół Staromiejski,
powiązane osią płn.-płd.;
Nowe Centrum w północnym
sąsiedztwie Starego Miasta;
Centrum powiązane
bezpośrednio z dzielnicowym
ośrodkiem usługowym

dwubiegunowy ośrodek: Nowe
Centrum - Zespół Staromiejski,
powiązane osią płn.-płd. stanowi ośrodek III stopnia
w trójstopniowym modelu
obsługi mieszkańców

Tabela B III 1-1.3 - Dzielnice mieszkaniowe
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

dzielnice
o
podstawowej
funkcji mieszkaniowej:
- Bydgoskie Przedm.,
- Chełmińskie Przedm.,
- Śródmieście ze Starym
Miastem,
- Częściowo Mokre i Jakubskie
Przedm. (brak w planie
ścisłego podziału adm. miasta);
tereny mieszk. skoncentrowane
i oddzielone od funkcji przem.skład.-baz.; nie uwidacznia się
w pełni skrystalizowanych
dzielnicowych ośr. usługowych

dzielnice:
- Śródmieście,
- Stare Miasto,
- Chełmińskie,
- Jakubskie (Rubinkowo),
- Podgórz,
tereny mieszkaniowe tworzą
jednorodne całości i są
oddzielone od terenów
przemysłowo-składowych;
wykrystalizowane dzielnicowe
ośrodki usługowe

dzielnice:
- Bydgoskie,
- Śródmieście (bez centrum),
- Chełmińskie,
- Rubinkowo,
w których tereny mieszk.
stanowią jednorodną całość
podzieloną na jedn.
z programem usług podst.;
tereny przem.-skład.
wydzielone w zesp.
i odizolowane; koncentracja
usług w dzielnicowych
ośrodkach usługowych
powiązanych z centrum

dzielnice:
- Bydgoskie,
- Chełmińskie,
- Jakubskie (funkcja mieszana),
- Podgórz,
dzielnice
wyposażone
są
w ośrodki
obsługi
mieszkańców I i II stopnia;
planowane powstanie nowych
dzielnic
mieszkaniowych
(JAR, Bielawy, Kaszczorek),
rozbudowa osiedla Wrzosy

Tabela B III 1-1.4 - Zgrupowanie przemysłu, składów i baz technicznych
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

zdecydowana koncentracja
w rejonach dzielnic:
- portowo-przem. „Rudak”
- Jakubskie
- Mokre
- Koniuchy

jak w planie z 1965r.

zdecydowana koncentracja w
zgrupowaniach:
- zachodni zesp. przem.
- zesp. skład-baz. Koniuchy
- dzieln. przem-skład. Mokre
- dzieln. przem-skład.
Jakubskie,
- zespół Rudak; jednorodne
zainwestowanie ww. terenów

koncentracja funkcji
w zgrupowaniach:
- Zachodnie Zgrupowanie
Przemysłowo-Portowe
- dzielnica Mokre;
dyslokacja uciążliwych
zakładów przemysłowych
z dzielnic mieszkaniowych

Tabela B III 1-1.5 rozrywkowych
Plan z roku 1956

Układ

terenów

Plan z roku 1961

system terenów zielonych ,
jak w planie z 1965r.
rozbudowany, zawierający
wprowadzenie zieleni do lasów
otaczających miasto pasami po
obrzeżu dzielnic aż do
pierścienia zieleni wokół
Starego Miasta; pas
rekreacyjno-wypocz. wzdłuż
brzegu Wisły; ogólnomiejski
ośrodek sportowy

zieleni,

urządzeń

sportowych

i

wypoczynkowo-

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

system zieleni przenikający
z zewnątrz po obrzeżach
dzielnic; urz. sportowe w
ośrodku ogólnomiejskim oraz
w ośr. dzieln.; tereny wypocz.
wzdłuż brzegów Wisły oraz
Miejski Ośrodek Wypocz.
„Barbarka” - lasy w płn-zach.
części miasta.

kształtowanie systemu terenów
czynnych przyrodniczo,
ciągłości układów zieleni,
ochrona terenów rolnych
i leśnych,
budowa ośrodków
rekreacyjnych „Barbarka”
i „Czerniewice”
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Tabela B III 1-1.6 - Tereny UMK i zespoły szkół
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

wydzielony zespół
jak w planie z 1965r.
przestrzenny UMK w
sąsiedztwie Starego Miasta
wchodzący w skład Miejskiego
Ośrodka Kult.-Społ.; zespół
szkół zawodowych przy
ogólnomiejskim ośrodku
sportowym

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

powiązany układ przestrzenny
UMK, zesp. szkół
zawodowych i ogólnomiejski
ośrodek sportowy w dzielnicy
Bydgoskie sąsiadujący ze
śródmieściem; na obrzeżu
arteria PII o kierunku W-Z
zapewnia dogodne powiązanie
z całym organizmem miejskim
i strefą wpływów

zakończenie budowy
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, powiązanie UMK,
zespołu szkół zawodowych
i ogólnomiejskiego ośrodka
sportowego w jednostce
strukturalnej „S-4” - zespół
naukowo-sportowy Bielany

Tabela B III 1-1.7 - Układ terenów rolnych i ogrodniczych
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

z uwagi na ograniczony obszar jak w planie z 1965r.
opracowania, plan nie
ustosunkował się w całości do
tego problemu; część terenów
rolnych i ogrodniczych
występuje na obszarach
zainwestowanych lub w ich
bezpośrednim sąsiedztwie

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

utrzymanie zainwestowania
ogrodniczego na terenach
zainwestowania miejskiego,
również w dzielnicach
mieszkaniowych Śródmieście
i Chełmińskie (ochrona
użytków rolnych); tereny
rolnicze poza obszarem
zainwestowania tworzą zewn.
pas otaczający

zmniejszenie powierzchni
użytków rolnych,
intensyfikacja produkcji rolnej
(produkcja warzywna)

Tabela B III 1-1.8 - Układ komunikacyjny
Plan z roku 1956

Plan z roku 1961

silnie rozbudowany układ
jak w planie z 1965r.
komunikacji kolejowej
(obwodnica kolejowa z dwoma
przeprawami przez Wisłę);
kolej spełnia funkcje
wewnątrzmiejskie;
rozbudowany układ
komunikacji wodnej z dużym
portem w rejonie Rudaku; sieć
uliczna o klasyfikacji:
- drogi przelotowe,
- drogi główne miejskie,
- drogi międzydzielnicowe,
- drogi osiedlowe;
układ uliczny oparty na gł. osi
płn-płd częściowo przez tereny
mieszk. - powiązanie dzielnic
z centrum nie we wszystkich
wypadkach bezpośrednio;
komunikacja masowa (tramwaj
i autobus) nałożona na ulice
główne i międzydzielnicowe,
łącząca miejsca zamieszk.
i miejsca pracy

Plan z roku 1965

Plan z roku 1975-86

układ ulic odpowiad.
pasmowemu charakterowi
miasta; klasyfikacja ulic:P, N
i W - ulice klasy PII/III
przebiegające po obrzeżach
dzielnic w izolacji od terenów
mieszk. tworzą kościec układu
i łączą wszystkie dzielnice
i najważniejsze drogi
państwowe, ulice klasy NII
przebiegają po obrzeżach jedn.
mieszk. łącząc dzielnice ze
sobą, dzieln. ośr. usługowe
z cetnr. ośrodkiem usługowym
oraz dzienice mieszk.
z dzielnicami lub zespołem
przemysłowo-składowym lub
wlotami do nich; sieć
komunikacji zbiorowej
tramwajowej jest nałożona na
ulice kl. NII, łącząc
prawobrzeżne dzielnice
mieszkaniowe osiedli i usług
z terenami przem.-skład.;
komunikacja kolejowa oparta
jest na istn. układzie;
likwidacja odc. linii Toruń PłnToruń Zach. i przerzucenie
tego odc. na zachód od
lotniska; port rzeczny
w zachodniej części miasta.

- transport kolejowy elektryfikacja węzła Toruń,
powiększenie rezerw
terenowych, przeniesienie
odcinka linii kolejowej Toruń
Wschodni -Barbarka poza teren
zurbanizowany;
- komunikacja drogowa lokalizacja autostrady północpołudnie, południowa
obwodnica Podgórza, trasy
główne: Nowomostowa
i Średnicowa (trasa Bydgoska),
uzupełnienie układem ulic
rozdzielczych obsługujących
poszczególne jednostki
strukturalne, ograniczenie
ruchu kołowego w Zesp.
Staromiejskim
- komunikacja tramwajowa;
- dwie równoległe trasy relacji
W-Z, obsługa dzielnicy
północnej linią Pn.-Pd.

Źródło: Monografia - Rozwój Miasta Torunia w latach 1956-1970 w świetle planów zagospodarowania przestrzenego (1969) oraz materiały
własne
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2.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

2.1.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zm.) przed
1 stycznia 1995 r. straciły moc z dniem 31 grudnia 2002 r. Podjęta, przez Radę Miasta Torunia,
uchwała Nr 1162/2002 z dnia 25 lipca 2002 r. - umożliwiła przedłużenie ważności ww. planów
do 31 grudnia 2003 r. Z dniem 1 stycznia 2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia obejmujący obszar miasta w jego granicach
administracyjnych. Tylko niewielka część powierzchni miasta posiadała w tym momencie
opracowania planistyczne sporządzone w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
stanowiące podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. sporządzono, uchwalono i opublikowano 244 planów
miejscowych, które obejmują powierzchnię 5 848,56 ha, co stanowi 50,54% powierzchni miasta
w granicach administracyjnych.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

01
1-8
9-25
26-37
38-57
58-77
78-87
88-110
111-125
126-134
135-146
147-164
165-172
173-186
187-196
197-204
205-211
212-221
222-232
234-245

1
4
10
9
14
12
7
18
11
7
12
16
8
13
10
8
6
10
12
12
244

(ha)
21,25
448,52
172,87
117,36
437,77
558,50
75,00
325,57
72,28
102,72
767,07
328,64
100,73
518,27
923,23
85,71
116,79
521,85
68,40
86,03
5848,56

powierzchnia miasta
pokryta obowiązującymi planami
na mocy ustawy
z 27.03.2003r.

ilość planów
obowiązujących
na mocy ustawy
z 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

ilość planów
obowiązujących
na mocy ustawy
z 7.07.1994r.
zagospodarowaniu
o
przestrzennym

powierzchnia miasta
objęta obowiązującymi
planami

Nr planu
wg załącznika
tabelarycznego

Lp. rok

ilość planów obowiązujących
(uchwała RMT i publ. Dz.Urz.).

Tabela B III 2-1 Miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego do
31.12.2016 r.

(ha)
1
4
10
9
14
12
7
16
4
-

77

2
7
7
12
14
8
13
10
8
6
10
12
12
121

9,98
120,00
134,70
800,86
473,62
170,23
614,11
1286,60
85,71
116,79
632,57
289,30
209,53
4944

Źródło: opracowanie własne
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Spośród 244 obowiązuje 190 planów (w tym również zmiany planów), sporządzonych
w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
W trybie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
obowiązującej od 11 lipca 2003 r., sporządzono 121 planów (w tym również zmiany planów) dla
terenów o powierzchni około 4944 ha.
Tabela B III 2-2 - Pokrycie obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i projektami planów - bilans powierzchni (2016 r.)
miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
Ilość

Obowiązujące*
190

W trakcie
sporządzania**
28

powierzchnia miasta objęta planami * (ha)

5 848

733

powierzchnia miasta
11.572,00 ha (100%)
w granicach adm.
* uchwalone po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku
Urzędowym Województwa
**wywołane uchwałą Rady Miasta

50,5 %

6,3 %

stan: 31.12.2016r.

Źródło: opracowanie własne

Wykaz omówionych wyżej opracowań planistycznych zawarto w załącznikach tabelarycznych:
- nr 9 B.III.2.- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego - uchwalone po 1.01.1995r(stan z 31.12.2016 r.),
- nr 10 B.III.2. – Uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowgo
planu
zagospodarowania przestrzennego ( stan z 31.12.2016 r.)
Obszary objęte planami oraz uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzania nowych
planów przedstawiono na rysunku nr 20 - MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ NA OBSZARZE MIASTA TORUNIA.
Tereny posiadające zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne
Grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2015 r. poz.
909 ze zm.) nie wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze.
2.2.

Grunty leśne zgodnie z ww. ustawą wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie na cele
nieleśne w formie decyzji.
Wykaz gruntów leśnych posiadających zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne przedstawia
załącznik tabelaryczny nr 11 – tabela B.III.2. Wykaz gruntów leśnych posiadających zgodę
na przeznaczenie na cele nieleśne.
Rozmieszczenie na terenie Torunia gruntów leśnych wymienionych w tabeli przedstawia
rysunek nr 33 – TERENY POSIADAJĄCE ZGODĘ NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA.
2.3.

Tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych

W granicach miasta Torunia występują obszary i obiekty chronione na podstawie niżej
wymienionych przepisów odrębnych:
1. na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
2134 ze zm.):
107
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

-

-

-

-

rezerwaty przyrody:
- „rzeka Drwęca” – utworzony Zarządzeniem Nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 27.07.1961 r. M.P. Nr 71, poz. 202);
- „Kępa Bazarowa” - utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987r. M.P. Nr 7, poz.55),
obszary chronionego krajobrazu:
- „Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”,
- „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy”,
- „Obszar Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia”,
W/w utworzone Rozporządzeniem Nr 2/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia
1992 r. (Dz.Urz. Woj. Tor. Nr 27/92 poz.178 ze zm.),
obszary Natura 2000:
- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”, kod
PLB04003 (w granicach określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 stycznia 2011r., Dz. U. z dnia 4 lutego 2011r.),
- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (projektowane specjalne obszary ochrony
siedlisk Natura 2000) – zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r.
ws. przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się
na kontynentalny region biograficzny:
- „Forty w Toruniu” (kod PLH 040001),
- „Dolina Drwęcy” (kod PLH280001),
- „Leniec w Barbarce” (kod PLH040043),
pomniki przyrody - 53 obiektów (wymienione w załączniku tabelarycznym nr 2),
użytek ekologiczny „Dąbrowa w Kaszczorku” - ustanowiony Uchwałą Nr 1152/06 Rady
Miasta Torunia z 12 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego nr 144 poz. 2132),

2. na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.).,
- obszary i obiekty wpisane do księgi rejestru zabytków województwa kujawskopomorskiego obejmujące: założenia urbanistyczne, parki i założenia zieleni, cmentarzy,
obiekty budownictwa obronnego obejmującego, obiekty sakralne, obiekty użyteczności
publicznej, pałace i dwory, obiekty przemysłowe i gospodarcze, obiekty zabudowy
mieszkaniowej, obiekty małej architektury,
3. na podstawie ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.):
- strefy ochrony ujęć wody podziemnej:
- „Toruń-Czerniewice”
/Rozporządzenie NR 9/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie strefy ochronnej awaryjnego ujęcia
wody podziemnej „Toruń - Czerniewice” w Toruniu, województwo kujawskopomorskie, Rozporządzenie NR 6/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 września 2006r. w sprawie zmiany
rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 9/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
oraz nr 10/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie stref ochronnych awaryjnych
ujęć wody podziemnej „Wrzosy II” i „Toruń-Czerniewice” w Toruniu, województwo
kujawsko-pomorskie/,
- „Mała Nieszawka”,
/Rozporządzenie Nr 5/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i gminie Wielka Nieszawka,
województwo kujawko-pomorskie, Rozporządzenie Nr 3/2013 Dyrektora
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-

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniające ww. rozporządzenie nr 5/2006/,
- „Nowe Bielany”,
/Rozporządzenie NR 8/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 30 czerwca. 2004 r. w sprawie strefy ochronnej awaryjnego ujęcia
wody podziemnej „Nowe Bielany” w Toruniu, województwo kujawsko-pomorskie/;
- studnia kredowa nr II przy ul. Płaskiej w Toruniu
Decyzja powolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w sytuacji
awaryjnej, wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21 kwietnia 2016 r.
wyznacza strefę ochronną studni.
śródlądowe wody powierzchniowe istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej, stanowiące wartość publiczną - rzeka Wisła oraz
śródlądowe wody powierzchniowe, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - rzeka Drwęca, Struga Toruńska i Struga
Lubicka (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną,
Dz.U. z 2003 r Nr 16, poz.149),

4. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.)
- lasy uznane za ochronne:
- będące własnością Skarbu Państwa, na podstawie nw.:
- Zarządzenie Nr 42 z dnia 17.03.1997 r. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gniewkowo w obrębie leśnym Otłoczyn
o powierzchni łącznej ok. 6 770 ha,
- Decyzja Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-27/04 z dnia 5.11.2004 r. w sprawie
uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni
łącznej 6 756 ha, wchodzących w skład Nadleśnictwa Gniewkowo obrębu leśnego
Otłoczyn.
- Decyzja Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-17/04 z dnia 8.03.2004 r. w sprawie
uznania za ochronne lasów stanowiące własność Skarbu Państwa o powierzchni
łącznej 5 283 ha, wchodzących w skład Nadleśnictwa Dobrzejewice w obrębie
leśnym Dobrzejewice.
- Decyzja Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-JJ-8/03 z dnia 27.02.2003 r.
w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
o powierzchni łącznej 6 2361 ha, wchodzących w skład Nadleśnictwa Toruń
w obrębie leśnym Olek.
- Decyzja Ministra Środowiska nr DL.lp-0233-JJ-8/03 z dnia 27.02.2003 r.
w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
o powierzchni łącznej 11 015 ha, wchodzących w skład Nadleśnictwa
Cierpiszewo w obrębie leśnym Cierpiszewo,
- lasy niepaństwowe (zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa obowiązującymw okresie 01.01.2006 r. 12.31.2015 r.);
5. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.909
ze zm.),
6. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz.778 ze zm.) – obszary i obiekty chronione ustalone w miejscowych planach
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zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych zobrazowano na rysunku nr 13 TERENY
CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, OGRANICZENIA NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH.
2.4.

Tereny zamknięte

Tereny zamknięte w rozumieniu ustawy (Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. Dz. U. z 2016r. ze zm.) to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów
centralnych.
Na terenie Torunia ustalono tereny zamknięte o łącznej powierzchn 607,65 ha, w tym:
- 406,97 ha terenów ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
- 200,53 ha terenów ustalonych przez Ministra Infrastruktury,
- 0,15 ha terenów innych.
Największe powierzchnie terenów zamkniętych (podległych MON) występują w lewobrzeżnej
części miasta – obejmują przede wszystkim kompleksy koszarowe i magazynowe oraz tereny
poligonu wojskowego – w jednostce XX-Podgórz. Pozostałe tereny podległe MON, stanowią
głównie kompleksy istniejącego zainwestowania położone w prawo- i lewobrzeżnej części
miasta. Znaczną część terenów zamkniętych resortu obrony zajmują grunty leśne (około
251,54ha ), objęte umową z Lasami Państwowymi.
W Planie przekazywania nieruchomości zbędnych dla potrzeb resortu obrony narodowej do
Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych oraz innych organów i instytucji cywilnych
w latach 2013-2022, nie ujęto żadnych nieruchomości znajdujących się na terenie miasta
Torunia.
W granicach administracyjnych miasta znajdują się nieruchomości będące własnością Skarbu
Państwa objęte klauzulą terenów zamkniętych, na których znajduje się siedziba Delegatury
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (działki nr 657/2, 660/4, 665/1, 667
z obrębu 10 – położone przy ul. Grudziądzkiej 25).
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), dla terenów zamkniętych :
określa się tylko ich granice oraz granice stref ochronnych tych terenów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
ustalonych przez Ministra Infrastruktury nie stosuje się w/w przepisu (ustawa z dnia 25
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami),
wojewoda jest organem właściwym do wydawania decyzji o lokalizacji celu publicznego i
decyzji o warunkach zabudowy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139
z późn. zm.) nie zawierała ograniczeń dla terenów zamkniętych w miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Cześć planów w granicach administracyjnych miasta
Torunia, sporządzonych pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuje
tereny zamknięte. W planach tych, tereny związane z obronnością kraju czy infrastrukturą
kolejową najczęściej przeznaczone są pod funkcje zbieżne z ich użytkowaniem.
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Rozmieszczenie w przestrzeni miasta terenów zamkniętych przedstawiono na rysunku Nr 34
TERENY ZAMKNIĘTE.
2.5.

Podział miasta na jednostki ustaleń studium

Na terenie miasta występuje kilka podziałów wewnętrznych, w tym m.in.:
- na jednostki spisowe dla celów statystycznych,
- obręby ewidencyjne
- jednostki urbanistyczne ustalone w kolejnych edycjach miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia - dzielnice urbanistyczne,
- okręgi związane z Radami Okręgów- jednostkami pomocniczymi Rady Miasta,
- okręgi wyborcze związane z procedurą wyborczą.
Każdy z tych podziałów, operuje tymi samymi nazwami części miasta, jednak w odmienny
sposób wyznacza ich granice.
Przyjęty podział na jednostki ustaleń Studium ma charakter porządkowy, umożliwiający
właściwe i jednoznaczne przyporządkowanie ustaleń dotyczących kierunków zagospodarowania
przestrzennego do określonej części miasta.
Nazewnictwo jednostek ustaleń studium operuje częściowo współczesnymi obiegowymi
nazwami części miasta oraz utrwala nazwy historycznych przedmieść, dawnych wsi lub
dawnych folwarków miejskich - znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych
miasta.
Podstawą do określenia granic jednostek ustaleń Studium były przede wszystkim :
- granice jednostek urbanistycznych ustalone w kolejnych edycjach miejscowego ogólnego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia - dzielnice urbanistyczne,
- granice okręgów - jednostek pomocniczych Rady Miasta,
- „bariery” funkcjonalne w postaci istniejących lub przewidywanych przebiegów tras
komunikacji kołowej (ulic) i szynowej (kolei) oraz bariera naturalna jaką stanowi rzeka
Wisła.
Granice jednostek wraz z nazwami przedstawiono na rysunku nr 31 - PODZIAŁ NA
JEDNOSTKI USTALEŃ STUDIUM.
Dodatkowo problematykę związaną z podziałami miasta przedstawiono na rysunkach:
nr 28 - PODZIAŁ NA OKRĘGI - JEDNOSTKI POMOCNICZE RADY MIASTA TORUNIA,
nr 29 - ROZMIESZCZENIE OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH,
nr 30 - NIEOBOWIĄZUJĄCE PODZIAŁY PLANISTYCZNE MIASTA – WG MIEJSCOWEGO
PLANU OGÓLNEGO.
ZAGOSPODAROWANIA

3.

ANALIZA ISTNIEJĄCEGO
TERENÓW

3.1

Waloryzacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta

I

UŻYTKOWANIA

Jedną z najistotniejszych determinant polityki gospodarowania przestrzenią
są wnioski wynikające z oceny stopnia zainwestowania i użytkowania obszarów miasta.

miasta

Głównymi wyznacznikami (kryteriami) przeprowadzonej oceny były:
- stopień akceptacji stanu zagospodarowania,
- stopień ewentualnej niezbędnej lub możliwej (przy uwzględnianiu potrzeb, możliwości
i interesu miasta) ingerencji samorządu lokalnego powodującej zmianę istniejącego stanu.
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Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z :
- ewidencji istniejących form zagospodarowania i zainwestowania,
- przeznaczenia terenów w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia ,
- przeznaczenia terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
- własności terenów,
- wniosków złożonych na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany
„Studium...”,
- stopnia uporządkowania funkcjonalnego, w tym zwłaszcza stopnia uporządkowania lokalnego
systemu komunikacyjnego, możliwości i potrzeb zmian funkcjonalnych przy uwzględnieniu
obecnego stanu prawnego w tym zakresie (tzn. możliwości wydawania decyzji
administracyjnych na zasadzie tak zwanego dobrego sąsiedztwa),
- przewidywanego rozwoju struktury miejskiej oraz głównych układów komunikacyjnych oraz
znaczenia poszczególnych części tkanki miejskiej dla dalszego rozwoju struktury
urbanistycznej wyodrębniono 3 podstawowe struktury funkcjonalne:
I – obszary aktywne przyrodniczo:
tereny lasów, łąk w dolinach rzecznych oraz rzekę Wisłę, niektóre ogrody działkowe i tereny
zadrzewień położone w obszarach bezpośrednio przyległych do zwartych kompleksów
leśnych i łąk nadrzecznych;
II – tereny otwarte (niezurbanizowane):
tereny użytkowe lub nieużytkowane dawnego i obecnego poligonu oraz część dolin
rzecznych, lasów, tereny użytkowane jako ogrody działkowe a także część terenów,
na których zaczyna się lub jest przewidywany proces inwestycyjny;
III – tereny zurbanizowane:
tereny zakończonych, rozpoczętych oraz w różnym stopniu zaawansowanych procesów
zabudowy i zagospodarowania terenu.
W zależności od uwarunkowań wyznaczono w obrębie poszczególnych stref, obszary
funkcjonalno-przestrzenne.
W strefie I (obszarów aktywnych przyrodniczo):
L – zwartych kompleksów leśnych,
D – dolin rzecznych,
O – zainwestowania kontrolowanego.
W strefie II (terenów otwartych):
E – umiarkowanego rozwoju,
K – potencjalnych konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych,
R – potencjalnego rozwoju,
W strefie III (terenów zurbanizowanych):
Z – ukształtowane funkcjonalnie i przestrzennie,
U – rozpoczętych i zaawansowanych procesów urbanizacji,
S – strategicznego interesu miasta,
M – modernizacji i uzupełnień,
P – przebudowy i przekształceń,
C – centrum – szczególnej tożsamości.
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Strefa I (obszarów aktywnych przyrodniczo):
L – zwartych kompleksów leśnych; obejmująca istniejące kompleksy leśne Skarbu Państwa,
Gminy i prywatne w części uznane za lasy ochronne, gdzie nie wskazane są zdecydowane
zmiany dotychczasowego użytkowania.
D – dolin rzecznych; obejmująca doliny rzeki Wisły i Drwęcy, stanowiące obszary objęte
różnymi formami ochrony użytkowane rolniczo lub porośnięte roślinnością naturalną,
gdzie należy zachować i utrzymywać ekologiczną funkcję obszaru.
O – kontrolowanego zainwestowania; obejmuje tereny użytkowane jako: parki leśne, ogrody
działkowe, tereny rolne z istniejącą zabudową lub tereny, na których obowiązujące plany
miejscowe dopuszczają zabudowę. Cechą charakterystyczną jest położenie tych obszarów
w bezpośrednim styku ww. kompleksami leśnymi i dolinami rzecznymi.
Strefa II (terenów otwartych-niezurbanizowanych):
E – umiarkowanego rozwoju; obejmuje tereny, na których obowiązujące plany miejscowe
dopuszczają urbanizację w określonym w nich zakresie lub istniejące zagospodarowanie
i użytkowanie, a także ich rola w systemie przyrodniczym miasta predestynuje
je do zachowania istniejących form użytkowania. Z punktu widzenia rozwoju miasta
nie powinny one podlegać intensywnej zabudowie.
K – potencjalnych konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych; obejmuje obszary
wnioskowane (przez właściciela) o zmianę dotychczasowej funkcji oraz obszary
rozpoczętych procesów urbanizacji o znikomym stopniu uporządkowania układu lub
obszary potencjalnie kolizyjne w stosunku do terenów sąsiednich. Część z tych terenów
posiada miejscowe plany zagospodarowania o dużym stopniu ogólności nie
gwarantującym prawidłowego rozwoju, na części możliwe jest dalsze zainwestowanie
w trybie decyzji o warunkach zabudowy na zasadzie sąsiedztwa. Powodem potencjalnej
kolizji mogą też być przewidywane rozwiązania głównego układu komunikacyjnego lub
potrzeba ochrony obszarów ważnych przyrodniczo - predestynowanych do utrzymania
jako elementów uzupełniających miejski system przyrodniczy.
R – potencjalnego rozwoju miasta; obejmuje obszary użytkowane rolniczo lub w inny sposób
oraz nieużytkowe wymagające kompleksowych rozstrzygnięć funkcjonalnoprzestrzennych.
Strefa III (terenów zurbanizowanych):
Z – ukształtowane funkcjonalnie i przestrzennie; obejmuje obszary o zakończonym
w zasadniczych elementach procesie urbanizacji. Zaliczono do niej obszary o generalnie
jednorodnym dla poszczególnych terenów charakterze zainwestowania i użytkowania,
o ukształtowanym układzie przestrzennym, nie wymagającym znaczących działań
przekształcających.
U – rozpoczętych i zaawansowanych procesów urbanizacji; obejmuje obszary zróżnicowane
pod względem charakteru użytkowania i zabudowy, wymagające uporządkowania
istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego w ramach obecnej struktury
przestrzennej i własnościowej oraz obszary, na których rozpoczął się proces zabudowy
w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w zakresie
ustaleń pozwalającym na zachowanie ładu przestrzennego).
P – przebudowy i przekształceń; obejmuje obszary zainwestowane wymagające ze względu
na istniejącą strukturę funkcjonalną, użytkową i własnościową oraz przewidywane zmiany
jakości funkcjonalnej i przestrzennej, eliminacji potencjalnych konfliktów. Obszary
te wymagają kontroli i interwencji miasta ze względu na stopień zaburzenia lub
niewykształcenia układu i potencjalną sprzeczność interesów: prywatnego i publicznego.
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S–

strategicznego interesu miasta; obejmuje obszary o różnych formach zagospodarowania
i zabudowy podlegające w chwili obecnej procesom zmian funkcjonalnych
i restrukturyzacji własnościowej oraz tereny o rozpoczętym lecz nie zakończonym procesie
urbanizacji.
Ze względu na ich położenie, dotychczasowe przeznaczenie i obecny stan zainwestowania
i użytkowania oraz przewidywane rozwiązanie głównego układu komunikacyjnego a także
znaczenie dla ponadlokalnych funkcji miasta, wymagają zintegrowanych przedsięwzięć
miasta lub strategicznych inwestorów. W części są to również obszary eksponowane (np.
„bramy miasta”) wymagające kontroli zabudowy i zagospodarowania z uwagi na ich
znaczenie dla fizjonomii miasta.
M – modernizacji i uzupełnień; obejmuje tereny zróżnicowane pod względem charakteru
użytkowania i zabudowy, wymagające uporządkowania istniejącego układu funkcjonalnoprzestrzennego z niezbędnymi zmianami w tym głównie zabezpieczenia właściwej obsługi
komunikacyjnej, eliminacji użytkowania kolizyjnego w stosunku do dominujących funkcji
lub przewidywanych kierunków rozwoju.
C – centrum – szczególnej tożsamości; obejmuje obszary najcenniejsze dla fizjonomii miasta,
w części objęte ochroną prawną, w części wymagające zabezpieczeń trwania,
charakterystycznych dla Torunia, struktur urbanistycznych w warunkach przekształceń
własnościowych i związanych z nimi „nacisków inwestorów”.
3.2.

Użytkowanie gruntów wg ewidencji

Strukturę użytków gruntów przedstawiono na podstawie wypisów z ewidencji gruntów
i budynków na dzień 1 stycznia każdego roku za rok ubiegły. Użytki przedstawiono
w 6 grupach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r. poz.1034):
- grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny
zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
drogi, tereny kolejowe, tereny inne),
- użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, użytki rolne zabudowane,
grunty pod stawami, rowy),
- grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (lasy, grunty zadrzewione
i zakrzewione),
- grunty pod wodami (wody płynące, wody stojące, rowy),
- tereny różne,
- nieużytki.
Zmiany struktury użytków miasta Torunia w latach 2006-2016 przedstawiono w tabeli
nr B III 3-1.
Rozmieszczenie użytków na terenie miasta jest dość czytelne. Duże kompleksy leśne
znajdują się na obrzeżach miasta. Tereny różne to przeważnie zwarte obszary leśne, wojskowe
i teren lotniska. Największe zmiany powierzchni zaobserwować można wśród gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych, gdzie szczególnym wzrostem powierzchni charakteryzują
się inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, drogi oraz tereny inne.
Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie powierzchni użytków rolnych na terenie miasta.
Widoczne zmiany można również zaobserwować w powierzchni nieużytków. Pozostałe tereny
nie zmieniły znacząco swojej powierzchni.
Rycina B III 3.1. Zmiany struktury użytków miasta Torunia w latach 2006-2016
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Źródło: zestawienie sporządzono na podstawie rocznych wykazów gruntów, zgodnie z prowadzoną ewidencją gru
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Tabela B III 3-1 - Struktura użytków miasta Torunia w latach 2006-2016
Rodzaje użytków

Symbol
EGiB

2006
ha

2007
%

ha

2008
%

ha

2009
%

ha

2010
%

ha

2011
%

ha

2012
%

ha

2013
%

ha

2014
%

ha

2015
%

ha

2016
%

ha

Tereny mieszkaniowe

B

1174

1200

1232

1222

1175

1179

1185

1189

1195

1205

1201

Tereny przemysłowe

Ba

451

451

478

498

497

496

503

501

492

492

494

Inne tereny zabudowane

Bi

655

706

753

746

814

833

869

874

884

893

922

Zurbanizowane tereny niezabudowane

Bp

497

459

498

549

582

582

571

573

576

579

581

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Bz

239

241

236

261

258

258

250

247

247

246

239

Drogi

dr

952

961

998

1007

1026

1028

1041

1064

1078

1100

1105

Tereny kolejowe

Tk

230

232

230

230

229

227

225

222

215

213

214

Tereny inne

Ti

0

0

0

1

6

6

280

280

280

279

288

Razem grunty zabudowane i zurbanizowane
Grunty orne

R

4198

36,27

1574

4250

36,72

1553

4425

38,23

1508

4514

39,00

1463

4587

39,63

1422

4609

39,82

1420

4924

42,55

1401

4950

42,78

1384

4967

42,78

1372

5007

43,27

1352

5044

Sady

S

8

8

6

6

5

5

5

5

5

5

4

Ł

563

565

537

527

522

523

522

518

517

510

506

Pastwiska trwałe

Ps

381

365

302

290

275

275

269

266

265

257

255

Użytki rolne zabudowane

B-R

49

43

34

37

29

30

28

28

29

29

30

Grunty pod stawami

Wsr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rowy

R

26

27

24

20

19

19

19

19

19

22

19

2601

22,47

2561

22,13

2411

20,83

2343

20,24

2272

19,63

2272

19,63

2244

19,39

2220

19,18

2207

19,18

2207

19,07

2129

Lasy

Ls

2954

2942

2959

2956

2952

2949

2951

2955

2955

2954

2970

Grunty zadrzewione i zakrzewione

Lz

173

176

198

198

197

197

199

198

199

197

201

Razem grunty leśne oraz grunty zadrzewione i
zakrzewione

3127

Grunty pod wodami płynącymi

Wp

Grunty pod wodami stojącymi

Ws

Razem grunty pod wodami

27,02

645

3118

26,94

642

81

3157

27,28

647

87

3154

27,25

651

83

3149

27,21

651

87

3146

27,18

651

88

3150

27,22

651

88

3153

27,25

651

87

3154

27,25

651

87

3151

27,23

654

88

43,59

1315

Łąki trwałe

Razem użytki rolne

%

3171

18,40

27,40

719

88

26

726

6,27

729

6,30

730

6,31

738

6,38

739

6,38

739

6,38

738

6,38

738

6,38

739

6,39

742

6,41

745

6,44

Tereny różne

Tr

672

5,81

672

5,81

621

5,37

617

5,33

620

5,36

602

5,20

315

2,72

308

2,66

304

2,66

298

2,58

289

2,50

Nieużytki

N

251

2,17

244

2,11

230

1,99

209

1,81

208

1,80

207

1,79

203

1,75

203

1,75

201

1,75

199

1,72

194

1,68

11575

100

11574

100

11574

100

11575

100

11575

100

11575

100

11572

100

11572

100

11572

100

11572

100

11572

100

Powierzchnia ogółem

116
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

IV.

KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA

1. DZIEDZICTWO KLUTUROWE I ZABYTKI
1.1.

Uwarunkowania formalno-prawne

Podstawą formalną ochrony zabytków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z ze. zm.).
W słowniczku pojęć, zawartym w przepisach ogólnych ww. ustawy, zabytki zdefiniowane
zostały jako: „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową”. Utrzymane zostało nadal zróżnicowanie zabytków
na wpisane i nie wpisane do rejestru (natomiast znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków).
Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
- zabytki nieruchome będące, w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

krajobrazami kulturowymi,
układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
dziełami architektury i budownictwa
dziełami budownictwa obronnego,
obiektami techniki,
cmentarzami,
parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni
miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
- zabytki ruchome,
- zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Formami ochrony zabytków są:
- wpis do rejestru zabytków,
- wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,
- uznanie za pomnik historii,
- utworzenie parku kulturowego,
- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
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Według unormowań dotyczących zawartości studium ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) ustalenia dotyczące
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny
zawierać w szczególności wytyczne określania tych zasad w planach miejscowych, wynikające z
potrzeb ochrony zabytków i parków kulturowych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z póź.
zm.).
1.2.

Rejestr zabytków

Jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków
znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
Do rejestru wpisuje się zabytki nieruchome na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub
użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zagospodarowanie na
cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego
właściciela lub posiadacza:
-

-

dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego
i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku,
uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich
przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz
wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu zagospodarowania
zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku,
z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

W granicach miasta znajdują się obszary wpiane do rejestru zabytków. Najwartościowszym z
tych obszarów jest zespół staromiejski. W 1952r. Dzielnica Stare Miasto i Nowe Miasto zostały
wpisane do rejestru zabytków w obrębie dawnych murów miejskich tj. ulic; Pl. Rapackiego, Al.
700-lecia (obecnie Al. Jana Pawła II), Nabrzężną (obecnie ul. Bulwar Filadelfijski), Wolą,
Zamkową, Świerczewskiego (obecnie pl. Św. Katarzyny), Szumana, Jęczmienną, Zaszpitalną,
Wałami (obecnie Wały Gen. Sikorskiego), Fosą Staromiejską do Pl. Rapackiego.
Granica wpisu do rejestru została przedstawiona na załączniku graficznym nr 7 – POLITYKA
PRZESTRZENNA – INSTRUMENTALIZACJA (część
C - Kierunki i zasady rozwoju
przestrzennego miasta) i podlega uszczegółowieniu w planie miescowym (we właściwej skali).
W 1994r. Stare i Nowe Miasto zostało również uznane za pomnik historii zarządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Granica zespołu staromiejskiego przebiega od Pl.
Teatralnego ulicami: Wały Gen. Sikorskiego, Szumana, Wola Zamkowa, do brzegu Wisły,
wzdłóz północnego brzegu Wisły, do mostu drogowego J. Piłsudskiego, Al. 700-lecia (obecnie
Al. Jana Pawła II), Wały Gen. Sikorskiego do Pl. Teatralnego.
Autentyzm średniowiecznego i gotyckiego profilu zespołu staromiejskiego był jednym z
argumentów, który zadecydował o wpisaniu zespołu staromiejskiego na Światowa Listę
Dziedzictwa UNESCO, w granicach generalnie zbieżnych z w/w obszarem pomnika historii.
Ponadto na terenie miasta do rejestu zabytków wpisano obiekty forteczne pierścienia dawnej
twierdzy Toruń z przyległymi terenami.
W dniu 7 września 2011 r. uprawomocniła się decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011 r., znak WUOZ/T/DKI-IA-15/3786/2009/2011.TK
w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego
Przedmieścia i Rybaków w Toruniu. Wpisywany obszar obejmuje tereny kształtowane i
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zabudowywane w kolejnych okresach historycznych rozwoju Bydgoskiego Przedmieścia i
Rybaków do roku 1945. Bydgoskie Przedmieście to zabytkowa dzielnica Torunia, uformowana
na przełomie wieków, gdzie znajduje się ponad 500 budynków zabytkowych w różnych stylach
architektonicznych m.in. neobarok, neorenesans, styl niemieckiego Rohbau, neorenesans
niderlandzki, modernizm.
Zestawienia tabelaryczne zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
przedstawione zostały w załączniku tabelarycznym nr 12 - B IV.1. Obszary i obiekty wpisane
do rejestru zabytków.
Zabytki przedstawiono na rysunku nr 36.1 - KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU –
OBSZARY I OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW.
Położenie stanowisk archeologicznych przedstawiono na rysunku nr 36.2 - KULTUROWE
UWARUNKOWANIA ROZWOJU – STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE.
1.3.

Ewidencja zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 oraz art. 143 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
prezydent miasta zobowiązany jest do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji powinny
być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru oraz inne zabytki nieruchome znajdujące się w
wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami.
Zgodnie z art. 87 prezydent miasta sporządza, a rada gminy przyjmuje, na okres 4 lat - gminny
program opieki nad zabytkami miasta.
2.

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ - KRAJOBRAZ MIASTA

Celem niniejszej analizy jest zdefiniowanie podstawowych elementów struktury przestrzennej
miasta, uporządkowanie jej, a następnie ocena jej wartości.
Struktura przestrzenna współczesnego Torunia została ukształtowana przez szereg czynników,
zarówno przyrodniczych, jak i antropogenicznych. Ponieważ przyrodnicze składniki struktury
przestrzennej miasta zostały omówione w części B rozdział I „Przyrodnicze podstawy rozwoju
miasta”, przedmiotem niniejszej analizy będą antropogeniczne składniki struktury przestrzennej
miasta, takie jak zabudowa i zagospodarowanie terenu.
2.1.

Antropogeniczne czynniki kształtujące strukturę przestrzenną miasta w procesach
urbanizacji

Kształtowanie struktury przestrzennej miasta odbywało się przez cały okres jego istnienia i ma
miejsce nadal. W zależności od okresu, w którym wystąpiły, czasu trwania i intensywności,
procesy te w różnym stopniu wpłynęły i nadal wpływają na obecną strukturę przestrzenną
miasta. Wśród wspomnianych procesów wyróżnić można szereg takich, które w sposób
szczególny zdecydowały o obecnym stanie struktury miejskiej:
- osadnictwo średniowieczne,
- budowa pierwszych fortyfikacji nowożytnych,
- rozbudowa przedmieść,
- urbanizacja XIX-wieczna (powstanie Twierdzy Toruń wraz z pierścieniem fortecznym
i wprowadzenie ograniczeń budowlanych, likwidacja przestarzałych fortyfikacji, powstanie
obszarów zabudowy czynszowej),
- wzmożona urbanizacja powojenna (rozwój lewobrzeżnej części Torunia, przyspieszona
industrializacja - powstanie dużych zakładów przemysłowych, gwałtowny rozwój
demograficzny miasta, rozwój wschodnich dzielnic, budowa nowych osiedli z wielkiej płyty,
119
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej, wypełnianie wolnych przestrzeni
wewnątrz miasta, rozrost terytorialny i przyłączanie przedmieść),
- budowa dużych osiedli domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta oraz w części
lewobrzeżnej,
- wyhamowanie tempa wzrostu demograficznego, dalsze wypełnianie luk w strukturze
przestrzennej, kontynuacja procesów urbanizacji na obrzeżach,
- wzmożone w ostatnich latach, procesy przekształcania terenów wojskowych
i przemysłowych.
Jak wspomniano, struktura przestrzenna miasta w jej obecnej postaci jest w dużej mierze
wypadkową działania wymienionych zjawisk i procesów, z których część nadal trwa.
2.2.

Składowe elementy struktury przestrzennej miasta

Struktura przestrzenna, która jest indywidualna dla każdego miasta, charakteryzuje się
wzajemnymi zależnościami i powiązaniami poszczególnych stref funkcjonalnych (centralnych,
usługowych, mieszkalnych itp.) z uwzględnieniem korytarzy komunikacyjnych oraz
uwarunkowań środowiska naturalnego.
Opis struktury przestrzennej miasta wymaga właściwego zdefiniowania jej podstawowych
elementów składowych. Oprócz elementów naturalnych, jak Dolina Wisły czy okoliczne lasy,
o obrazie struktury przestrzennej miasta decydują:
- zabudowa kubaturowa i inne budowle,
- zagospodarowanie nieruchomości, na których położona jest zabudowa (ogrodzenia, zieleń
towarzysząca),
- wzajemne relacje pomiędzy elementami zabudowy (wzajemne odległości, sposoby
kształtowania linii zabudowy, kompozycja założeń urbanistycznych, kształtowanie
przestrzeni publicznej itp.),
- tereny otwarte.
Poniższa analiza odnosi się do tych właśnie elementów, stanowiących podstawowe tworzywo
urbanistyczne każdej struktury miejskiej i definiujących charakter poszczególnych obszarów.
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano usystematyzowania substancji urbanistycznej
w ramach odpowiednich typów zabudowy, co do których możliwe jest wskazanie wspólnych
cech charakterystycznych. Kryteria tego podziału nie są tożsame z wartością historyczną
zabudowy ani z jej funkcją, o ile nie ma to wpływu na samą strukturę przestrzenną zabudowy.
Katalog poszczególnych typów zabudowy przedstawia załącznik graficzny nr 5 - ANALIZA
STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA - KRAJOBRAZ MIASTA.
Każdy antropogeniczny element struktury przestrzennej miasta może zostać zakwalifikowany
do jednego z przedstawionych poniżej typów zabudowy:
 osiowe założenia (obiekty, zespoły obiektów) o charakterze dominant lokalnych,
 obiekty usługowe wolnostojące o charakterze dominant przestrzennych,
 wysokie biurowce i obiekty zamieszkania zbiorowego,
 historyczne obiekty użyteczności publicznej z towarzyszącą zielenią oraz duże założenia
usług publicznych powstałe przeważnie w latach 70-tych,
 wielkopowierzchniowe obiekty handlowe z dużymi powierzchniami parkingowymi,
 obiekty handlowo-usługowe wolnostojące najczęściej w obrębie osiedli mieszkaniowych,
 wolnostojące obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, kryte obiekty sportowe
itp.,
 małe pawilony handlowe oraz niskie obiekty handlowo-usługowe w sąsiedztwie dróg
wylotowych najczęściej związane z obsługą ruchu samochodowego tj. stacje paliw, salony
samochodowe, myjnie itp.,
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niskie biurowce i obiekty zamieszkania zbiorowego (do 5 kondygnacji),
współczesna zabudowa jednorodzinna,
zabudowa jednorodzinna o cechach substandardowych,
małe domy mieszkalne (2-6 mieszkań),
intensywne formy współczesnej zabudowy jednorodzinnej,
zabudowa przedmiejska XIX / pocz. XX w.,
XIX-wieczne kamienice tworzące kwartały zabudowy lub pierzeje,
kamienice tworzące pierzeje i kamienice międzywojenne,
historyczna zabudowa wielorodzinna („kolonie”) i międzywojenna,
zabudowa wielorodzinna - „wielka płyta” do 5 kondygnacji,
zabudowa wielorodzinna - „wielka płyta” od 6 do 13 kondygnacji,
współczesna zabudowa wielorodzinna,
zabudowa willowa i rezydencje w zieleni ogrodów,
zabudowa zagrodowa,
zabudowa pracowniczych ogrodów działkowych,
zgrupowania garaży indywidualnych i małych budynków gospodarczych,
zabudowa dużych zakładów przemysłowych,
zabudowa małych zakładów przemysłowych i rzemieślnicza na małych działkach,
historyczna zabudowa przemysłowa,
zabudowa jednorodzinna z towarzyszącymi obiektami produkcyjnymi,
historyczne fortyfikacje,
historyczna zabudowa koszarowa,
budynki dworcowe i kolejowe z XIX w.,
tereny zamknięte MON.

2.3.

Analiza stanu struktury przestrzennej miasta

Celem poniższej analizy jest:
a) opisanie struktury przestrzennej miasta za pomocą wymienionych powyżej typów
zabudowy,
b) wyodrębnienie zespołów kompozycyjnych, wyróżniających się z otoczenia następującymi
elementami:
- granicami (formy przestrzenne definiujące obszar zajęty przez analizowaną całość
przestrzenną, a także jej kształt),
- układem geometrycznym (układ linii, powierzchni i brył, jaki tworzy analizowana całość
przestrzenna),
- tworzywem (obiekty, z jakich zbudowana jest analizowana całość przestrzenna);
c) usystematyzowanie ich w pewne typy układów przestrzennych, co do których da się
stwierdzić występowanie istotnych cech wspólnych,
d) ustalenie wzajemnych relacji przestrzennych zachodzących pomiędzy elementami struktury
miasta.
W wypadku niniejszej analizy można mówić o kilku charakterystycznych typach ukształtowania
przestrzeni miejskiej:
- obszar zespołu staromiejskiego - ujęty został jako odrębna całość nie podlegająca
analizie,
- obszar zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia z typowym dla czasu swego powstania
prostokątnym układem XIX-wiecznej zabudowy czynszowej,
- osiedla wykształcone z dawnych osad położonych nad brzegiem Wisły (Rybaki,
Winnica), o specyficznym układzie zabudowy,
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- zespoły niskiej XIX-wiecznej zabudowy przedmiejskiej z dużym udziałem budynków
o konstrukcji szachulcowej, zarówno w układzie ciągłych pierzei, jak i wolnostojących,
często na działkach położonych skośnie w stosunku do ulicy, z towarzyszącą zabudową
gospodarczą,
- zespoły fortyfikacji XIX-wiecznych (pierścień forteczny dawnej Twierdzy Toruń),
- zespoły kamienic i małych domów mieszkalnych z okresu międzywojennego,
o charakterystycznym dla tego okresu, układzie przestrzennym,
- zespoły XIX-wiecznej zabudowy koszarowej, często tworzące założenia o zwartej
kompozycji,
- mniejsze osiedla domów wielorodzinnych, wypełniające wolne miejsca w strukturze
miasta w pobliżu strefy śródmiejskiej,
- małe osiedla domów wielorodzinnych wypełniające wolne miejsca w strukturze miasta,
o zabudowie tworzącej wnętrza urbanistyczne,
- wielkie, powojenne osiedla mieszkaniowe, złożone z budynków wielorodzinnych,
wykonanych z wielkiej płyty, o charakterystycznym układzie przestrzennym (głównie
osiedle Rubinkowo),
- mniejsze osiedla domów wielorodzinnych, wypełniające wolne miejsca w strukturze
miasta w pobliżu strefy śródmiejskiej,
- małe i średnie osiedla domów jednorodzinnych o uporządkowanej zabudowie,
- duże osiedla domów jednorodzinnych (Wrzosy, Bielawy, Kaszczorek) powstające do lat
70-tych, o peryferyjnym położeniu i zabudowie uporządkowanej w mniejszym stopniu,
- duże zespoły przemysłowe.
Wymienione układy i typy układów przestrzennych w największym stopniu definiują strukturę
miasta. Jako takie, stały się przedmiotem waloryzacji układu przestrzennego miasta choć
nie wyczerpują całego zróżnicowania tej struktury.
2.4.

Elementy waloryzacji struktury przestrzennej miasta

Zadaniem przeprowadzonej waloryzacji jest, z konieczności subiektywna ocena struktury
przestrzennej miasta oraz uchwycenie i ocena procesów zachodzących wewnątrz tej struktury.
Pozwoli to na późniejsze sformułowanie wniosków i ustalenie zasad polityki przestrzennej
wobec poszczególnych jednostek strukturalnych.
Oceny jakości struktur dokonano, kierując się następującymi kryteriami:
- stopniem wypełnienia i ciągłości struktur,
- znaczeniem poszczególnych elementów dla fizjonomii miasta.
Z punktu widzenia ciągłości struktur wyróżniamy struktury zamknięte (posiadające
zdefiniowaną, uporządkowaną i niezmienną kompozycję), a także struktury powstające
(zdefiniowane, np. poprzez siatkę ulic, jednak będące w trakcie wypełniania), oraz
niezdefiniowane (otwarte w znaczeniu kompozycyjnym, nie posiadające uporządkowanej
kompozycji).
Załącznik graficzny nr 5 - ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA - KRAJOBRAZ
MIASTA wskazuje obszarów, co do których można mówić o ciągłej i zamkniętej strukturze.
W tym samym załączniku wskazano również obszary, które uzyskają nowe znaczenie dla
postrzegania fizjonomii miasta. W związku z rozbudową układu komunikacyjnego, wzdłuż
projektowanych ciągów komunikacyjnych znaczne obszary dotąd nie wyeksponowane uzyskają
kluczowe znaczenie dla postrzegania miasta z zewnątrz. Należy zwrócić uwagę, że są
to przeważnie obszary o słabo rozwiniętej strukturze, często działające w sposób
dysharmonizujący i wymagające działań nastawionych na ich zagospodarowanie bądź
restrukturyzację.
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Dodatkowym kryterium waloryzacji struktury przestrzennej jest określenie obszarów
decydujących o tożsamości miasta.
Określenie znaczenia poszczególnych elementów struktury przestrzennej miasta dla jego
tożsamości ma znaczenie przy formułowaniu zasad polityki przestrzennej wobec poszczególnych
elementów tej struktury. Przez tożsamość należy tu rozumieć pewien zespół elementów i cech,
które stanowią o odrębności i niepowtarzalności danego organizmu miejskiego wśród wielu
podobnych. Właściwe wydobycie tych elementów, a następnie ich ocena stanowią jeden
z warunków podejmowania trafnych decyzji przestrzennych.
Elementy struktury przestrzennej miasta w różnym stopniu współtworzą jego tożsamość. Proces
ten odbywa się na dwóch poziomach:
- symbolicznym czyli tożsamość miasta jest tu określana poprzez pojedyncze znaki
rozpoznawcze (np. Krzywa Wieża, pomnik Kopernika i inne),
- strukturalnym czyli o tożsamości miasta stanowią charakterystyczne elementy struktur
przestrzennych (mogą to być całe zespoły urbanistyczne, jak i pewne charakterystyczne
typy układów przestrzennych lub typowe cechy zabudowy charakterystyczne dla miasta
jako całości) - w tym rozumieniu mamy najczęściej do czynienia z całymi obszarami
tożsamości miasta.
O ile wiedza o tożsamości miasta na poziomie symbolicznym ma najczęściej charakter potoczny,
a rozpoznanie odpowiednich elementów nie wymaga wnikliwych badań, o tyle przy określeniu
tożsamości miasta, w elementach struktury, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej
analizy.
Elementy kluczowe dla tożsamości miasta podzielić można na dwie grupy:
1) elementy unikalne, niepowtarzalne zarówno w skali miasta, jak i krajowej, europejskiej itp.
(w przeważającej części są to wspomniane wcześniej elementy symboliczne, ale również
całe obszary i struktury przestrzenne, w tym wypadku całość zespołu staromiejskiego wraz
z otaczającym go pasem zieleni miejskiej, tudzież cały pierścień forteczny dawnej Twierdzy
Toruń wraz z historycznymi umocnieniami); w przypadku wartości unikalnych
najczęstszym podejmowanym działaniem jest różnie rozumiana ochrona i zachowanie ich
charakteru, układu przestrzennego itp.;
2) elementy charakterystyczne przez swą powtarzalność - typowe dla danego miasta i przez
to stanowiące o jego odrębności - mówimy tu o charakterystycznych układach
przestrzennych, swoistych cechach zabudowy, nietypowych sposobach kształtowania
przestrzeni; należy tu wymienić: obszar Bydgoskiego Przedmieścia z jego zabudową
kwartałową, pozostałości zabudowy przedmiejskiej, osiedla nadwiślańskie; w przypadku
tych wartości najczęściej mówimy o kontynuacji, nawiązywaniu do tradycji kształtowania
przestrzeni zakorzenionej w danym miejscu oraz ochronie układu przestrzennego.
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V.

UWARUNKOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU

1.

UWARUNKOWANIA OGÓLNE, DROGI I RUCH DROGOWY, OBIEKTY
INŻYNIERSKIE, BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

1.1.

Pojazdy w mieście i ruch na istniejącej sieci drogowej

Począwszy od początków transformacji ustrojowej, poprzez lata 90. XX i pierwszą dekadę XXI
wieku trwał szybki wzrost wskaźnika motoryzacji. Dynamika tego wzrostu przekreśliła
wcześniejsze prognozy a tendencje rozwojowe motoryzacji w Polsce stały się zbliżone do
tendencji obserwowanych w krajach rozwiniętych.
Już w 1999 roku zarejestrowano w Toruniu 80 393 pojazdy, w tym 55 544 samochody osobowe.
Przy liczbie mieszkańców ok. 207 000 wskaźnik motoryzacji wynosił 268 pojazdów na 1000
mieszkańców. Dynamika wzrostu wskaźnika zakładana w opracowaniach branżowych przy
liczbie mieszkańców 209 000 przewidywała wskaźnik motoryzacji w roku 2012 równy 378
pojazdów na 1000 mieszkańców. W rzeczywistości wskaźnik ten w roku 2012 wynosił 428
pojazdów na 1000 mieszkańców i był niższy od średniej w województwie równej 461, przy
średniej krajowej 470. Najwyższy wskaźnik zanotowano w województwie wielkopolskim równy
531 pojazdów na 1000 mieszkańców. Jest to wskaźnik zbliżony do zachodnioeuropejskiego.
Zakłada się w dalszym okresie czasu logarytmiczny wzrost wskaźnika do wartości około 489
w roku 2035 co oznacza 1 samochód przypadający na 2 osoby. Źródła statystyczne GUS podają
z kolei, że w tym samym okresie jedynie 57,3% gospodarstw domowych w Toruniu posiada
samochód. Powszechnym stanie się, więc zjawisko posiadania 2 samochodów w gospodarstwie
domowym. Oczywiście należy zaznaczyć, że wzrost liczby pojazdów nie przekłada się w sposób
bezpośredni na liczbę wykonywanych podróży, czyli wzrost ruchu. Według niektórych
materiałów źródłowych (prognozy GDDKiA) ruch względem roku 2012 się może nawet ulec
podwojeniu około roku 2040 a więc w perspektywie prognoz studialnych.
Tabela B V 1-1 - Zarejestrowane samochody osobowe w Toruniu
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Liczba
zarejestrowanych
pojazdów ogółem
95 259
103 154
108 427
112 730
116 124
118 838
121 755
124 794
128 943
134 000

Liczba
zarejestrowanych
pojazdów ciężarowch
10 423
14 229
14 614
15 729
15 940
15 856
15 769
16 108
16 267
16 675

Liczba zarejestrowanych
pojazdów osobowych
68 459
76 379
79 608
82 611
85 208
87 519
89 802
91 972
95 247
99 307

Źródło: Wydział Ewidencji i Rejestracji UMT
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Wykres B V 1-1 Prognozowane zmiany wskaźnika motoryzacji

Źródło: Zintegrowany plan rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 – 2035

Ruch drogowy na sieci dróg krajowych w Polsce
Dane o ruchu na sieci dróg krajowych pochodzą z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na
zamiejskiej sieci dróg krajowych, wykonanego przez GDDKiA. Punkty pomiarowe GPR
zlokalizowane były zasadniczo poza granicami miast. Jednak wyniki i zaobserwowane tendencje
dają pogląd na zjawiska zachodzące w ruchu drogowym. Główne wnioski wynikające z
przeprowadzonego pomiaru przedstawiono poniżej.
W okresie 2010-2015 na sieci dróg krajowych objętej pomiarem zarejestrowano wzrost ruchu o
14%. Dynamika wzrostu ruchu była mniejsza niż w poprzednim okresie pięcioletnim, w którym
odnotowano wzrost ruchu o 22%. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (SDRR) w
2015r. na sieci dróg krajowych kształtował się na poziomie 11 178 poj./dobę. Największe
obciążenie ruchem wynoszące ponad 20 000 poj./dobę odnotowano w województwie śląskim a
najmniejsze poniżej 8 000 poj./dobę w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i
zachodniopomorskim.
Duża koncentracja ruchu występowała na wybranych drogach krajowych, stanowiących 15%
sieci dróg krajowych (2700 km, w tym 1800km autostrady i drogi ekspresowe). Drogi te,
przenosiły 40% pracy przewozowej na na całej sieci dróg krajowych.
W 2015r. po raz piewszy od wielu lat odnotowano poprawe warunków ruchu na drogach
krajowych jednojezdniowych. W poprzednim okresie pięcioletnim oddawanie do eksploatacj
wielu odcinków dróg szybkiego ruchu, nie nadążało za wzrostem ruchu. Powodowało to stały
wzrost długości dróg jednojezdniowych obciążonych ruchem powyżej 15 000 poj./dobę. Taka
tendencja wzrostowa wydłużania się długości w/w dróg jednojezdniowych dopiero w 2015r.
zmalała do 433km, w porównaniu do lat poprzednich, w których odpowiednio wynosiła: 497km
w 2000r., 861km w 2005r. i 1389km w 2010r. Rośnie jednocześnie liczba odcinków
obciążonych ruchem przekraczającym 60 000 poj./dobę. W 2015r. na odciankach dróg
krajowych o długości 17,4 km obciążenie ruchem przekroczyło poziom 100 000 poj./dobę.
W okresie 2010-2015 ruch na drogach krajowych wzrósł o 14%. Największy wzrost przypada na
samochody ciężarowe z przyczepami (18%), samochody osobowe (17%) i motocykle (15%).
W okresie 2005-2010 największy wzrost ruchu, aż o ok. 43%, zanotowano dla samochodów
ciężarowych z przyczepami. Natomiast wzrost ruchu samochodów osobowych wyniósł 22% i
był taki sam jak ogólny wzrost ruchu na sieci dróg krajowych.
Zwraca się uwagę na utrzymujący sie od wielu lat bardzo duży wzrost ruchu samochodów
ciężarowych z przyczepami, mających decydujący wpływ na warunki ruchu na drogach oraz
proces niszczenia nawierzchni.
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W poprzednich okresach pięcioletnich wzrost ruchu tych pojazdów był jeszcze wyższy i
kształtował się w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.
Wykres B V 1-2 Dynamika wzrostu ruchu w latach 2000-2015

Źródło: GPR 2015

Ruch drogowy na sieci drogowej miasta Torunia
Prezentowane poniżej dane odnośnie prognozowanego wskaźnika wzrostu ruchu zostały
opracowane przez Uniersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w roku 2008.
Wykres B V 1-3 Względny wskaźnik wzrostu ruchu na sieci drogowej Torunia

Źródło: UTP w Bydgoszczy 2008-2009

Późniejsze opracowania w zakresie prognozowania ruchu w ostrożniejszy sposób szacują
wielkość wzrostu liczby podróży w czasie. Szczegółowa analiza zagadnienia znajduje się
w części „Kierunki” niniejszego studium.
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Najnowszy dokument prognostyczny pt.: „Opracowanie modeli transportowych miasta Torunia
dla stanu istniejącego i prognozy dla roku 2025” pochodzi z roku 2014. Celem opracowania było
stworzenie wiarygodnego modelu transportowego miasta w celu prognozowania ruchu dla
przewidywanych inwestycji drogowych w mieście oraz do analiz sieci w skali mikro. W
opracowaniu podano między innymi informację o zmienności w ciągu doby natężenia ruchu
drogowego w charakterystycznym przekroju (most im. Gen. Elżbiety Zawackiej).
Wykres B V 1-4 Zmienność w ciągu doby natężeń ruchu drogowego na moście drogowym
gen. Elżbiety Zawackiej

Źródło: Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025, UTP w Bydgoszczy 2014

Wykres B V 1-5 Udział ruchu ciężkiego na moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej

Źródło: Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025, UTP w Bydgoszczy 2014
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Z dostępnych danych wynika, że średni przyrost ruchu na terenie miasta Torunia jest nieco
wyższy od średniej krajowej i wynosi dla lat 2008 – 2012 około 2 - 3% rocznie (średnia z GPR
1,5 – 2%) co jest charakterystyczne dla rozwijających się gospodarczo ośrodków miejskich.
Wskaźnik zmienności natężeń ruchu na nowym moście drogowym w Toruniu dla roku 2014
świadczy o utrwalonym zjawisku rozpływania się szczytu w ruchu ulicznym. Obecnie wyraźnie
zaznaczone
wysokie
(szczytowe
natężenie
ruchu
obserwuje
się
praktycznie
w godzinach od 6 do 19. W tym okresie doby natężenia w każdej godzinie przekraczają 5%
wartości ruchu dobowego. Na tym tle wyróżniają się godziny 14 – 17 o wyraźnie wyższym
natężeniu ruchu sięgającym 7- 8,5 % ruchu dobowego w godzinie. Ten trzygodzinny szczyt
popołudniowy wynika z nałożenia ruchu
związanego z powrotami z pracy
z ruchem w innych celach niezwiązanych z pracą (zakupy, zajęcia popołudniowe, korzystanie
z usług). Programując rozwój układu drogowego, zakładając parametry przekroju
poszczególnych ciągów drogowych oraz pojemności parkingów - zjawisko powyższe należy
mieć na uwadze.
Z uwagi na równomierny rozwój poszczególnych jednostek urbanistycznych można przyjąć tezę,
że rozkład ruchu wewnątrzmiejskiego (pod względem proporcji dla poszczególnych kierunków)
nie ulegał w latach zasadniczej zmianie. W związku z powyższym więźba ruchu
wewnątrzmiejskiego (ogółem wszystkie podróże transportem indywidualnym i publicznym)
zachowuje swoje proporcje w czasie. Poszczególne wartości macierzy więźby zwiększają się
natomiast proporcjonalnie do wzrostu ruchu. W szacowaniu więźby istotne jest również ujęcie
aktualnego podziału modalnego (I/Z = 70/30)
- udział ruchu ciężkiego w ruchu drogowym na poziomie 7,5%,
- udział godziny szczytu 8,5%.
Tabela B V 1-2 - Podział modalny w Toruniu w rozbiciu na rodzaje podróży
Forma transportu
Podział podróży ogółem
Pieszo
Pasażer samochodu
Transportem publicznym
Kierowca samochodu
Rowerem
Podział podróży niepieszych
Samochód
Transport publiczny
Rower

Udział (%)
37,21
9,27
19,02
32,39
2,11
66,35
30,29
3,36

Źródło: Zintegrowany Plan Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego.

Z pozostałych parametrów opisujących zjawisko ruchu istotne są:
- udział ruchu ciężkiego w ruchu drogowym na poziomie 10 % (z tendencją rosnącą),
- udział godziny szczytu 8,5% (z tendencją malejącą).
Więźbę podróży przedstawiono na rysunku nr 37 – UKŁAD DROGOWY PODSTAWOWY –
WIĘŹBA PODRÓŻY OGÓŁEM.
Z rysunku nr 37 wynika, że dominującym kierunkiem w podróżach w mieście jest kierunek
Centrum – jednostki obrzeżne. Charakterystyczną cechą więźby jest skumulowanie podróży
wewnątrzmiejskich na terenie prawobrzeżnego Torunia, co potwierdza istnienie bariery
przestrzennej, jaką jest rzeka Wisła. Toruń lewobrzeżny generuje tych podróży w stosunku
do prawobrzeżnego znacznie mniej. Pomimo takiej charakterystyki przestrzennej podróży
do niedawna obserwowano ekstremalne zatłoczenie jedynej przeprawy mostowej przez Wisłę
w granicach miasta, co zmusiło miasto do zainwestowania znacznych środków w kolejną
przeprawę. Prawdopodobne jest obecnie zjawisko sprzężenia zwrotnego polegające na
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zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej lewobrzeżnego Torunia po zapewnieniu lepszego
powiązania prawo- i lewobrzeżnego Torunia. Trwały wpływ nowego mostu w ciągu Trasy
Wschodniej
na rozkład i kierunki podróży w mieście może zostać określony po dłuższym okresie czasu
od momentu uruchomienia przeprawy.
Najbardziej aktualny rozkład ruchu na obecną sieć uliczną miasta przedstawiono
na rysunku poniżej. Jest to rozkład pochodzący z pomiaru w roku 2014 i z wykorzystaniem
modelu Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy opisanego powyżej.
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Rycina B V 1-1 Rozkład ruchu na sieć uliczną 2014

Źródło: Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025, UTP w Bydgoszczy 2014

Charakterystyczne dla rozkładu ruchu na sieć uliczną jest ekstremalne obciążenie Szosy
Lubickiej (49 200 poj./d.) pomiędzy pl. Daszyńskiego i ul Olsztyńską (zbieżne z więźbą ruchu)
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rozkładające się w dalszej kolejności na ciągi: Żółkiewskiego i Traugutta. Charakterystyczny jest
również stosunkowo duży potoku na wylotach z miasta (ul. Grudziądzka) w kierunku Gdańska,
w którym duży udział ma ruch zamiejski zarówno regionalny jak i podmiejski (gm. Łysomice).
Większość ruchu dalekiego na kierunku północ – południe przejęła autostrada A1. Toruń jest
podwiązany do autostrady A1 w zasadzie w węźle: Lubicz. Toruń Południe (Czerniewice) nie
obsługuje
bezpośrednio
miasta.
Stąd
wysokie
obciążenie
ruchem
dojazdu
do węzła w Lubiczu: Szosy Lubickiej (26 000 poj/d.) Ruch ten świadczyć może o silnych
powiązaniach gospodarczych Torunia zwłaszcza z Polską północną. Po uruchomieniu autostrady
zmienił się rozkład ruchu na sieć. Ruch na DK 91 w kierunku Gdańska zmalał znacznie.
Wielkość ruchu przejętą przez autostradę płatną szacowano w prognozach ruchu na połowę
wartości ruchu notowanego na danym kierunku, na dotychczasowej, równoległej drodze
krajowej. Generalny pomiar ruchu w roku 2010 wskazuje jednak na większą efektywność
wybudowanych autostrad. Okazuje się, ze przejmują one około 2/3 ruchu
z dotychczasowej równoległej drogi krajowej. Niezmiennie jedne z wyższych natężeń ruchu
notowane są na moście Piłsudskiego (31 900 poj./d.), co przy przekroju 1×3 może świadczyć
o stanie permanentnego zatoru w godzinach szczytu. Natężenia na nowym moście w ciągu Trasy
Wschodniej są niższe i wynoszą 23 000 poj./d. Ruch pomiędzy lewo i prawobrzeżnym Toruniem
rozłożył się na 2 przeprawy a jednocześnie zauważalnie wzrósł. Jest to zapewne efekt poprawy
warunków podróżowania. Warte podkreślenia są proporcje pomiędzy ruchem na obydwu
przeprawach (około 54 900 poj./d.) a wylotowym z miasta (łącznie 22 500 poj./d)
w kierunku, Bydgoszczy, Łodzi i Olsztyna. Wyniki te wskazują, na duży udział ruchu
miejskiego wewnętrznego na przeprawach (ok. 32 400 poj./h). Uruchomienie autostrady nie
wpłynęło zasadniczo na obciążenie mostów miejskich.
Drugim, równorzędnym pod względem znaczenia elementem sieci drogowej jest Trasa
Średnicowa Północna. Trasa zaprojektowana jest w klasie GP. Obecnie zrealizowano odcinek
od Szosy Chełmińskiej do ul. Skłodowskiej-Curie w rejonie ul. Wschodniej. Trasa znacząco
odciąży dotychczasowy ciąg ul. Przy Kaszowniku – Kościuszki – Żółkiewskiego. Efekt działania
trasy jest już obserwowalny.
Obserwowane dotąd stany zatoru uległy znacznej redukcji. Stany te pojawiające się na sieci
ulicznej miasta posiadają charakter liniowy, wyjątkowo obszarowy. Dotyczy to obecnie
następujących odcinków dróg:
- most Piłsudskiego i dojazdy od strony ul. Jana Pawła II i Poznańskiej,
- Bulwar Filadelfijski na dojeździe do ul. Traugutta,
- ul. Wschodnia,
- ul. Skłodowskiej – Curie w rejonie ul. Wschodniej,
- ul. Olsztyńska na odcinku granica miasta – Barwna,
- ul. Polna przed ul. Grudziądzką,
- ul. Grudziądzka,
- Szosa Chełmińska przed ul. Podgórną,
- ul. Przy Kaszowniku,
- ul. Broniewskiego,
- Żwirki i Wigury,
- Św. Józefa
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Ruch tranzytowy przez Toruń
Rycina B V 1-2 Położenie przekrojów kordonowych na sieci drogowej miasta

Źródło: Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025, UTP w Bydgoszczy 2014

Tabela B V 1-3 - Więźba ruchu tranzytowego
Macierze ruchu tranzytowego wszystkich pojazdów
W dobie
wyloty
Wyloty
K1
K2
K3
K4
K5
0
82
200
425
484
K1
82
0
58
23
58
K2
200
58
0
65
181
K3
425
23
65
0
166
K4
484
58
181
166
0
K5
71
12
56
103
111
K6
259
37
227
149
149
K7
134
42
170
168
225
K8
16
16
63
35
50
K9

K6
71
12
56
103
111
0
21
67
25

K7
259
37
227
149
149
21
0
157
21

K8
134
42
170
168
225
67
157
0
18

K9
16
16
63
35
50
25
21
18
0

∑

466

1 020

981

244

1 671

328

1 020

1 134

1 424

∑
1 671
328
1 020
1 134
1 424
466
1 020
981
244
8 288

Źródło: Opracowanie modeli transportowych m. Torunia dla stanu istniejącego i prognozy na rok 2025, UTP w Bydgoszczy 2014

Dla więźby ruchu tranzytowego istotne znaczenie ma zaistnienie w sieci dróg węzła toruńskiego
drogi S-10 (Obwodnica Południowa) oraz oddanie do użytku autostrady A1 na odcinku Łódź Gdańsk. Zgodnie z prognozami ruchu sporządzanymi dla autostrady A1, biorąc także pod uwagę
wyniki pomiarów ruchu autostrada A1 powinna przejmować od 1/2 do 2/3 ruchu z istniejącej
DK 91 na odcinku równoległym do A1. Ruch na tym kierunku rzeczywiście istotnie zmalał,
należy jednak nadal do największych kierunków tranzytowych.
W stosunku do poprzedniej wersji Studium (2006) struktura i wartości więźby uległy zasadniczej
zmianie z uwagi na oddanie do użytku autostrady A1 i drogi ekspresowej S-10. Zmiany polegają
przede wszystkim na redukcji przejazdów tranzytem na wszystkich kierunkach, dla których
alternatywą stał się układ obwodnicowy stworzony przez fragment drogi ekspresowej S10 i
autostrady A1.
Więźba wskazuje, że nadal istotnymi relacjami tranzytowymi pozostają ciągi dróg krajowych nr
91, 15 i 80 oraz relacje krzyżowe pomiędzy nimi. O ile problem zbędnego ruchu tranzytowego
prze miasto (wg kryterium obciążenia sieci drogowej miasta) w relacjach dróg 91
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i 15 został skutecznie rozwiązany poprzez budowę odcinków autostrady A1 i drogi ekspresowej
S-10 tworzących układ obwodnicowy to do rozwiązania pozostaje tranzyt pomiędzy Bydgoszczą
(DK 80) a Warszawą (DK10) i Łodzią (DK1/A1). Punktowym zagadnieniem do rozwiązania jest
właściwe podłączenie sieci drogowej miasta do układu autostrad i dróg ekspresowych w rejonie
Czerniewic. Istotne jest, aby podłączenie było funkcjonalne dla wszystkich relacji. Tylko przy
takim założeniu układ A i S zdejmie maksymalną ilość ruchu z sieci miejskiej. Strategicznym
zadaniem na poziomie sieci drogowej województwa powinno być przerzucenie tego ruchu
na drogę krajową nr 10 biegnącą wzdłuż lewego brzegu Wisły. Dla skuteczności takich działań
kluczowe jest odpowiednie kształtowanie sieci drogowej we wschodnich rejonach Bydgoszczy,
a szczególności inwestowanie w szybkie i możliwie krótkie wyprowadzenie ruchu z Bydgoszczy
Wschód i Fordonu w kierunku DK10 (przyszłej S-10) ul. Nowotoruńską w powiązaniu z budową
mostu drogowego w Solcu Kujawskim. Wniosek ten wybiega oczywiście poza zakres obszarowy
Studium. Niemniej jest przykładem wskazującym na potrzebę koordynacji rozwoju sieci
drogowej w skali obszaru metropolitalnego na wyższym poziomie planistycznym. Bez takowej
koordynacji niektóre problemy transportowe Torunia nie mogą być rozwiązane.
Wnioski
Jakość prac studialnych nad kształtowaniem układu transportowego miasta zależna jest
od aktualności badań i prognoz ruchu drogowego.
W szczególności prace powinny opierać się na aktualnych danych o:
- stanie motoryzacji, czyli liczbie pojazdów wszelkiego typu na terenie miasta;
- tzw. preferencjach komunikacyjnych mieszkańców, czyli charakterystyce wykonywanych
podróży (cele, rodzaj środka transportu),
- więźbie podróży wewnętrznych (obraz przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi rejonami
miasta (jednostkami urbanistycznymi) z podziałem na transport indywidualny i publiczny,
- rozkładzie ruchu na sieć i charakterystyce tego ruchu (rodzajowej, czasowej),
- więźbie ruchu tranzytowego,
- więźbie ruchu wychodzącego z miasta.
W niniejszym studium wykorzystano dostępne dane archiwalne oraz aktualne sprowadzając je
do poziomu roku 2012-15. Obecnie dostępny zasób danych pozwala na szczegółową i wnikliwą
analizę uwarunkowań w dziedzinie transportu.
W ruchu na sieci drogowej miasta Torunia a w zasadzie węzła toruńskiego zaszły od roku 2006
istotne zmiany polegające przede wszystkim na oddaniu do użytku autostrady A-1
na odcinku Gdańsk – Łódź oraz drogi ekspresowej S-10 (południowej obwodnicy Torunia).
Wybudowano bądź przebudowano również istotne elementy podstawowego układu drogowego
wewnątrz miasta (Trasa Średnicowa Pogórza, Szosa Lubicka, Trasa Wschodnia z mostem
drogowym, Trasa Średnicowa Północna, ul. Bema), co zmieniło w sposób dość radykalny
obciążenia na sieci drogowej miasta. Charakter tych zmian wymaga dalszych badań
w dłuższym okresie eksploatacji.
Odrębną kwestię stanowi sposób dowiązania miejskiej sieci drogowej do sieci autostrad
i dróg ekspresowych. Z kierunku północnego autostrada A1 powiązana jest optymalnie
z miastem poprzez węzeł Lubicz i węzeł Turzno. Z kierunku południowego brak jest natomiast
czytelnych i funkcjonalnie prawidłowych powiązań. Autostrada A1 powiązania z drogą
ekspresowa S-10 w węźle Toruń Południe, nie zapewnia bezpośredniego połączenia
komunikacyjnego z miastem. Połaczenie takie umożliwia, oddalony od zachodniej granicy
Torunia, węzeł Nieszawka. Dodatkowo na osi mostu drogowego Piłsudskiego (trasy
Staromostowej), przewidywany jest do realizacji węzeł Kluczyki
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Zauważalna jest konsekwencja miasta w realizacji podstawowego szkieletowego układu
drogowego na osiach wschód – zachód i północ – południe zgodnie z wyznaczonymi w Studium
kierunkami.
Jednym z nowych elementów w sieci drogowej miasta korygującym dotychczasowe założenia
planistyczne jest oddana do użytkowania tzw. Trasa Wschodnia z mostem przez Wisłę. Trasa ta
projektowana w klasie GP przejmie rolę podstawowej trasy miejskiej („kręgosłupa
komunikacyjnego”) na osi północ – południe. Aby jednak wskazaną rolę pełnić trasa powinna
mieć czytelną kontynuację w kierunku północnym, do wylotu na Gdańsk (DK91). Bezpośrednie
powiązania z S-10 nie są przewidywane, tak więc powiązania te będą realizowane pośrednio
przez ramę drogową utworzoną przez ciąg: Łódzka – Trasa Średnicowa Podgórza –
Gniewkowska i istniejące lub projektowane węzły tej ramy. Godnym uwagi jest fakt, że przebieg
tej trasy powiela w zasadzie przebieg głównego ciągu północ – południe planowanego jeszcze w
okresie międzywojennym.
Rola, jaką przypisano w fazie realizacji Trasie Wschodniej powoduje konieczność częściowego
redefiniowania podstawowej siatki dróg w dokumentach planistycznych miasta.
1.2.

Sieć uliczna z podziałem na kategorie

Po reformie ustroju administracyjnego państwa w 1999 roku Toruń uzyskał status miasta
na prawach powiatu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych (Dz.U. z 2016
poz. 1440 ze zm.) w miastach na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych z
wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych jest prezydent miasta.
Od momentu uchwalenia Studium
przestrzennego z roku 2006 wybudowano:

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

- autostradę A-1 z Gdańska do Łodzi (fragment autostrady przebiega
w rejonie Lubicza),

przez teren miasta

- drogę ekspresową S–10 (jednojezdniowa tzw. Obwodnica Południowa) i jest to istotna zmiana
jakościowa w sieci drogowej węzła toruńskiego.
Wykaz autostrad i dróg ekspresowych jest załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 października 2015 r (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1734) zmieniającego rozporządzenie w
sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334). Pozostałe drogi
krajowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.(Dz. U. z 1998 r.
Nr 160, poz. 1071) w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich i
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. z 2015 poz. 941) przebiegające przez miasto to:
- DK 15 w relacji Trzebnica – Ostróda (klasa GP),
ul. Gniewkowska od granicy miasta do ul. Poznańskiej, ul. Poznańska od ul. Gniewkowskiej do
pl. Armii Krajowej, pl. Armii Krajowej, Most Marszałka Józefa Piłsudskiego,
al. Jana Pawła II od Mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego do pl. Niepodległości,
pl. Niepodległości, ul. Czerwona Droga od pl. Niepodległości do ul. Odrodzenia, ul. Odrodzenia
od ul. Czerwona Droga do ul. Przy Kaszowniku, ul. Przy Kaszowniku od ul. Odrodzenia
do pl. Biskupa Jana Chrapka, pl. Biskupa Jana Chrapka, ul. Przy Kaszowniku od pl. Biskupa
Jana Chrapka do pl. Pokoju Toruńskiego, pl. Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska od pl. Pokoju
Toruńskiego, do pl. św. Katarzyny, pl. św. Katarzyny od ul. Dobrzyńskiej do ul. Warszawskiej,
ul. Warszawska od pl. św. Katarzyny do ul. Traugutta, ul. Traugutta od ul. Warszawskiej
do ul. Lubickiej, ul. Lubicka od ul. Traugutta do ul. Szosa Lubicka, ul. Szosa Lubicka
od ul. Lubickiej do pl. Ignacego Daszyńskiego, pl. Ignacego Daszyńskiego, ul. Szosa Lubicka
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od pl. Ignacego Daszyńskiego do pl. Sybiraków, pl. Sybiraków, ul. Szosa Lubicka
od pl. Sybiraków do ul. Olsztyńskiej, ul. Olsztyńska od ul. Szosy Lubicka do granicy miasta.
- DK 80 w relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP)
ul. Szosa Bydgoska od granicy miasta do ul. Broniewskiego, ul. Broniewskiego od ul. Szosa
Bydgoska do ul. Bema, ul. Bema od ul. Broniewskiego do ul. Kraszewskiego, pl. prof. Alfonsa
Hoffmanna, ul. Kraszewskiego od pl. prof. Alfonsa Hoffmanna do pl. Niepodległości,
pl. Niepodległości, ul. Czerwona Droga od pl. Niepodległości do ul. Odrodzenia, ul. Odrodzenia
od ul. Czerwona Droga do ul. Przy Kaszowniku, ul. Przy Kaszowniku od ul. Odrodzenia
do pl. Biskupa Jana Chrapka, pl. Biskupa Jana Chrapka, ul. Przy Kaszowniku od pl. Biskupa
Jana Chrapka do pl. Pokoju Toruńskiego, pl. Pokoju Toruńskiego, ul. Dobrzyńska od pl. Pokoju
Toruńskiego do pl. św. Katarzyny, pl. św. Katarzyny od ul. Dobrzyńskiej do ul. Warszawskiej,
ul. Warszawska od pl. św. Katarzyny do ul. Traugutta, ul. Traugutta od ul. Warszawskiej
do ul. Lubickiej, ul. Lubicka od ul. Traugutta do ul. Szosa Lubicka, ul. Szosa Lubicka
od ul. Lubickiej do pl. Ignacego Daszyńskiego, pl. Ignacego Daszyńskiego, ul. Szosa Lubicka
od pl. Ignacego Daszyńskiego, do pl. Sybiraków, pl. Sybiraków, ul. Szosa Lubicka
od pl. Sybiraków do ul. Olsztyńskiej, ul. Szosa Lubicka od ul. Olsztyńskiej do granicy miasta.
- DK 91 w relacji Gdańsk – Częstochowa (klasa GP, dalej DK 1, S 1),
ul. Grudziądzka od granicy miasta - do ul. Podgórnej, ul. Podgórna od ul. Grudziądzkiej
do ul. Kościuszki, ul. Kościuszki od ul. Grudziądzkiej do ul. Żółkiewskiego, ul. Żókiewskiego
od ul. Kościuszki do pl. Ignacego Daszyńskiego, pl. Ignacego Daszyńskiego, ulica bez nazwy Trasa Wschodnia od pl. Ignacego Daszyńskiego, do ul. Łódzkiej, ul. Łódzka od ulicy bez nazwy
Trasy Wschodniej, do granicy miasta.
Klasy funkcjonalne dróg ustalają Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad nr 45 z 13 lipca 2015 roku (jednolity tekst).Ustalenie klasy dotyczy dróg krajowych
poza granicami miast na prawach powiatu. Jednakże zgodnie ze znowelizowanym
Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie drogi krajowe powinny mieć klasę GP.
W myśl ustawy o drogach publicznych drogi krajowe powinny zasadniczo być przystosowane do
nacisku na oś pojedynczą 11,5 t. z wyjątkami określonymi we właściwym rozporządzeniu.
Pozostałe drogi publiczne powinny mieć nośność 8 t.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015 r.
poz. 802) w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą
poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg
krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi
do 8 t z dróg na terenie miasta Torunia do nośności 10 t zalicza drogi krajowe nr 15 i 80
natomiast nie zalicza żadnej z dróg wojewódzkich.
Przebiegi dróg wojewódzkich zawartych ustalono w Uchwale nr 672/2001 Sejmiku
Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 25 września 2001 roku w sprawie planu
regionalnego w zakresie przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Kujawsko–
Pomorskim. Są to drogi:
- DW 257 (odc. Szosy Bydgoskiej – Przybyszewskiego - awaryjna przeprawa przez Wisłę –
Zagrodowa, klasa L),
- DW 273 (odcinek ulicy Nieszawskiej do drogi nr 257, klasa Z),
- DW 553 Toruń – Wybcz (Szosa Chełmińska, klasa Z),
- DW 585 (ul. Kujawska i Dybowska, klasa L),
- DW 654 (ul. Ligii Polskiej i Turystyczna, klasa Z).
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Do dróg wojewódzkich została włączona również trasa średnicowa na odcinku od ul. Szosa
Chełmińska do ul. Grudziądzkiej. Natomiast od początku 2018r. zrealizowana kontynuacja tej
trasy w kierunku wschodnim uzyska status drogi wojewódzkiej.
Zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi…” drogi wojewódzkie powinny mieć
klasę GP lub G.
Na rysunku nr 39 - KALSYFIKACJA DRÓG ISTNIEJĄCYCH przedstawiono aktualne przebiegi
dróg krajowych i wojewódzkich przez miasto.
Drogami powiatowymi zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę administracji publicznej
stały się wszystkie dawne drogi wojewódzkie nie ujęte w wykazie nowych dróg krajowych i
wojewódzkich. Zaliczenie drogi do dróg powiatowych oraz ustalenie jej przebiegu odbywa się w
drodze uchwały Rady Powiatu. W roku 2002 Rada Miasta Torunia zaliczyła
do dróg powiatowych kolejne ulice: Bydgoską, Chopina, Ligi Polskiej, Mickiewicza, Polną,
Szumana, Wały Generała Sikorskiego, Równinną i Ugory.
Ustalenie wykazu i przebiegu dróg gminnych należy w całości do kompetencji władz
samorządowych miasta na prawach powiatu. Przy kwalifikowaniu dróg do kategorii dróg
gminnych powinno przyjmować się założenie, że każda nieruchomość ma dostęp
do drogi publicznej (w przeważających wypadkach będzie to droga gminna), a dostęp
na zasadzie służebności czy współwłasności do drogi wewnętrznej powinien być wyjątkiem.
Klasyfikując drogi szczególnie w mieście należy dążyć do stworzenia czytelnego
hierarchicznego układu. Zasadniczo kategorie powinny odzwierciedlać układ funkcjonalny,
który na obszarze miejskim należy traktować jako pierwotny, będący wynikiem analiz
przestrzennych i ustalony w dokumentach samorządu miejskiego. Dlatego drogi :
- krajowe powinny odpowiadać klasie A, S, GP,
- wojewódzkie powinny odpowiadać klasie G, Z,
- pozostałe drogi klasy G i Z powinny otrzymać status dróg powiatowych,
- drogi klasy L i D powinny otrzymać status dróg gminnych.
W chwili obecnej ulice w ciągu dróg krajowych nie posiadają parametrów adekwatnych do klas
jakie im przypisano. Są to w przeważającej części ciągi jednojezdniowe o zbyt często
rozmieszczonych skrzyżowaniach i z bezpośrednim dostępem do przyległych nieruchomości.
Parametry geometryczne ulic również nie odpowiadają założonej klasie funkcjonalnej. Stan ten
w stosunku do opisywanego poprzednio (2006) nie uległ zasadniczej zmianie. Biorąc pod uwagę
wyżej wymienione cechy, którymi powinny charakteryzować się ciągi układu podstawowego
najkorzystniej wygląda przebieg drogi krajowej nr 80 o dużym udziale ulic dwujezdniowych
(Szosa Bydgoska, Broniewskiego, Kraszewskiego, Odrodzenia, Czerwona Droga, Przy
Kaszowniku, Traugutta, Lubicka, Szosa Lubicka) oraz przebieg drogi krajowej nr 91
(ul. Grudziądzka, Przy Kaszowniku, Czerwona Droga, Odrodzenia, Jana Pawła II). Jedyna
miejska przeprawa mostowa w ciągu dróg nr 91 i 15 posiada 2+1 pasów ruchu i nie przenosi
aktualnego szczytowego obciążenia ruchem – to na tej trasie tworzą się główne stany zatoru
w mieście.
1.3.

Istniejąca infrastruktura drogowa

Sieć dróg publicznych
Dane statystyczne dotyczące sieci drogowej w Toruniu podano w tabeli B V 1-4.
W zestawieniu wykorzystano sprawozdania roczne składane przez zarządcę dróg zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu
sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych,
obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r. Nr 67. poz. 583) za rok 2014.
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Dane prezentowane sa w podstawowym podziale na kategorie. W ramach kategorii wyróżniono
klasy funkcjonalne dróg. Klasyfikacja funkcjonalna istniejących dróg przyjęta przez Miejski
Zarząd Dróg, odpowiada ustaleniom stosowanym w planowaniu przestrzennym i opiera się na
ocenie cech technicznych poszczególnych odcinków w stanie istniejącym. Dane
o długości dróg podzielone są według rodzajów nawierzchni oraz przekrojów dróg
(dwujezdniowe i jednojezdniowe).
Identyfikacja dróg w kategoriach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
nie budzi zastrzeżeń. Wątpliwości mogą dotyczyć danych o drogach gminnych. Części dróg
o charakterze dróg gminnych nie nadano formalnie tej kategorii i nie jest ona prawdopodobnie
ujęta w statystyce. Stanu tego nie można uznać za prawidłowy i wymaga on formalnego
uporządkowania. Dla dróg posiadających ewidentnie charakter dróg publicznych gminnych
dla których nie podjęto odpowiednich uchwał w zakresie umieszczenia w wykazie tych dróg
i określenia ich przebiegu powinna zostać podjęta odpowiednia inicjatywa uchwałodawcza.
Prawidłowe zdefiniowanie pod względem formalnym sieci dróg publicznych na terenie miasta
ma istotne znaczenie w przypadku podejmowania prac planistycznych (sporządzania planów
miejscowych).
Obiekty inżynierskie
Najważniejszy czynne drogowe obiekty mostowe w Toruniu to most im. Gen. Zawackiej w
ciągu trasy Wschodniej o przekroju 2×2, z chodnikiem i drogą rowerową, z głównymi przęsłami
łukowymi w ciągu drogi krajowej DK 91 i most im. Marszałka Piłsudskiego w ciągu drogi
krajowej DK 15 o przekroju 2+1 z chodnikami, o konstrukcji stalowej, kratowej pochodzący z
okresu międzywojennego (Jest to zdemontowany most kolejowy z przeprawy kolejowej pod
Kwidzynem). Alternatywą dla tych przepraw jest most autostradowy poza granicami miasta
Torunia zlokalizowany w ciągu płatnej autostrady A1.
W Toruniu istnieje 5 węzłów drogowych:
- północny przyczółek mostu Piłsudskiego i Bulwar Filadelfijski - węzeł typu półkoniczyna,
- wiadukt Kościuszki i ul. Chrobrego - węzeł typu półkoniczyna,
- wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Szosy Lubickiej – węzeł typu półkoniczyna oddany do
użytkowania w roku 2011 wraz z budowaną autostradą A1.
- trzypoziomowy węzeł złożony na pl. Daszyńskiego
- dwuwęzeł typu „B” w ciągu Trasy Wschodniej (częściowo bezkolizyjny) w rejonie ulic
Rudacka i Rypińska.
Dwupoziomowe skrzyżowania z liniami kolejowymi znajdują się w ciągu Szosy Lubickiej
(nowowybudowany w 2011 roku wiadukt drogowy na dojeździe do autostrady A1,
ul. Gniewkowskiej (wiadukt kolejowy), ul. Łódzkiej (wiadukt jednojezdniowy w złym stanie
technicznym), Trasy Wschodniej i Trasy Średnicowej Północnej. Istnieją również: wiadukt
kolejowy nad ul. Traugutta oraz tunel kolejowy pod placem Pokoju Toruńskiego (jednotorowy).
Wiadukty kolejowe z torami stacyjnymi Toruń Główny ograniczają skrajnię pionową drogową
z dopuszczeniem ruchu pojazdów o wysokości nieprzekraczającej 3,2 m w sąsiedztwie stacji
Toruń Główny oraz 2,2 m na osi ul. Wiślanej. Pozostałe skrzyżowania dróg krajowych z liniami
kolejowymi na terenie miasta Torunia są jednopoziomowe.
Zestawienia obiektów inżynierskich będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg
z podziałem na rodzaj konstrukcji wraz oceną stanu technicznego podano w tabeli B V 1-5
na podstawie sprawozdania sporządzonego analogicznie jak dla sieci drogowej w roku 2014.
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Tabela B V 1-4 - Dane statystyczne dotyczące istniejącej sieci drogowej (2014r.)
Długość [km]
Klasa
ogółem
drogi krajowe
32,543
G
7,012
Z
razem
39,555
drogi wojewódzkie
6,131
G
8,984
Z
2,821
L
razem
17,936
drogi powiatowe
63,884
Z
10,161
L
razem
74,045
drogi gminne
4,464
G
5,127
Z
304,550
L
6,226
D
razem
320,367

Nawierzchnia [km]
Twarda ulepszona

Dwu
i
wielo
bitumiczna betonowa
jezdniowe

Twarda nieulepszona

Gruntowa

kostka

razem

brukowcowa tłuczniowa

razem

-

-

-

ogółem

wzmocniona naturalna

razem

-

-

-

-

19,825
0,991
20,816

32,543
6,832
39,375

-

-

-

2,163
2,163

6,131
8,938
1,930
16,999

-

0,022
0,022

-

-

-

-

-

-

-

-

11,442
0,499
11,941

60,478
9,339
69,817

0,032
0,004
0,036

0,130
0,115
0,245

60,640
9,458
70,098

1,083
1,083

-

1,083
1,083

60,640
10,541
71,181

0,004
0,004

0,521
0,261
0,782

-

61,740
20,253
1982,900
61,892
2126,785

4,464
2,012
150,350
2,876
159,702

0,350
6,158
0,381
6,889

0,061
43,662
1,053
44,776

4,464
2,423
200,170
4,310
211,367

5,206
0,012
5,218

0,114
0,114

5,320
0,012
5,332

4,464
2,423
205,490
4,322
216,699

0,679
19,224
0,140
20,043

37,272
1,450
38,722

0,679
56,496
1,590
58,765

Żródło:Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
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B V 1-5 - Dane statystyczne dotyczące istniejących obiektów inżynierskich (2014r.)

Konstrukcja obiektów
Drogi krajowe
mosty, wiadukty, estakady i kładki
pieszych razem
w tym:
stalowe
z betonu zbrojonego
z betonu sprężonego
betonowe kamienne, ceglane
drewniane
przejścia podziemne
tunele
Drogi wojewódzkie
mosty, wiadukty, estakady i kładki
pieszych razem
w tym:
stalowe
z betonu zbrojonego
z betonu sprężonego
betonowe kamienne, ceglane
drewniane
przejścia podziemne
Drogi powiatowe
mosty, wiadukty, estakady i kładki
pieszych razem
w tym:
stalowe
z betonu zbrojonego
z betonu sprężonego
betonowe kamienne, ceglane
drewniane
przejścia podziemne
Drogi gminne
mosty, wiadukty, estakady i kładki
pieszych razem
w tym:
stalowe
z betonu zbrojonego
z betonu sprężonego
betonowe kamienne, ceglane
drewniane
przejścia podziemne
Ogółem (bez przejść podziemnych)

dla

dla

dla

dla

Liczba [szt.]

Suma długości [m]

Ocena stanu technicznego
w skali 0-5

12

3201,82

4,02

8
1
1
2
4
2

3163,05
6
13,02
19,75
258,9
120,33

4,72
3,62
2,23
4,05
4,51
5

1

64,82

3,65

1
-

64,82
-

3,65
-

8

243,24

3,6

3
4
1
1

146,25
51,7
45,29
37

3,4
3,2
4,24
3,57

6

82,84

4,2

5
1
-

76,84
6
-

4,5
3,9
-

27

3592,72

3,86

Źródło:Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
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1.4.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Najbardziej aktualny Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego sporządzony
w roku 2014 przez Katedrę Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.
Raport jest kompleksowym opracowaniem opisującym stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Toruniu na tle tendencji krajowych i regionalnych. Zebrane dane o zdarzeniach drogowych
zostały w opracowaniu poddane statystycznej obróbce a stan bezpieczeństwa zdefiniowano
poprzez liczby bezwzględne oraz syntetyczne wskaźniki.
Zdarzenie drogowe to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego następuje
co najmniej uszkodzenie pojazdu. Zdarzenia dzieli się na kolizje i wypadki.
Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe w wyniku którego następuje utrata życia, zdrowia lub
uszkodzenie ciała uczestnika zdarzenia.
W roku 2014 w Toruniu wystąpiło 3 585 zdarzeń drogowych, z czego 289 były to wypadki z
rannymi i zabitymi Wśród wypadków drogowych: 125 to zdarzenia z pieszymi, 150 z
rowerzystami i 19 z dziećmi. W wyniku zdarzeń drogowych 9 osób poniosło śmierć, 59 osoby
zostały ciężko ranne, 243 osób zostało lekko rannych, uszkodzono 6 899 pojazdów.
W porównaniu do roku ubiegłego wystąpił wzrost liczby zdarzeń drogowych o 3,61%,
wypadków drogowych o 20,92%, kolizji o 2,3% oraz liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów
o 30,43%. Wzrosła również liczba ofiar śmiertelnych aż o 80%, liczba ciężko rannych o 73,53%
a lekko rannych o ok 12%.
W 2015 r. łączna ilość wypadków wynosiła 33 (w tym: z udziałem pieszych 24, z udziałem
rowerzystów 9), natomiast kolizji 213 (w tym: z udziałem pieszych 90, z udziałem rowerzystów
123) – dane wg Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Tabela B V 1-6 - Zdarzenia drogowe w Toruniu w latach 2005 – 2014
Charakterystyka
Liczba

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

zdarzeń
drogowych
łącznie

wypadków
drogowych

kolizji

3 556
3 646
2 928
3 727
3 887
4 371
4 135
3 579
3 460
3 585

253
269
216
276
226
220
265
252
239
289

3 303
3 377
2 712
3 451
3 661
4 151
3 870
3 327
3 221
3 296

zdarzeń
zdarzeń z z
pieszymi rowerzys
tami
122
69
145
77
125
61
136
71
128
78
138
70
137
118
120
121
134
115
125
150

Wskaźnik
wzrostu liczby
zdarzeń z zdarzeń
dziećmi
2005=100%

%
Wypadków
w
zdarzeniach

25
23
26
19
15
17
12
12
22
19

7,1
7,4
7,4
7,4
5,8
5,0
6,4
7,0
6,9
8,1

100
103
82
105
109
123
116
101
97
101

Źródło: Raport o stanie BRD w Toruniu na rok 2014

W opracowaniu podano i poddano ocenie:
- zmienność liczby i skutków zdarzeń drogowych,
- strukturę koncentracji zdarzeń drogowych,
- strukturę przyczyn zdarzeń drogowych,
- charakterystykę sprawców i poszkodowanych,
- stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na poszczególnych elementach sieci drogowej,
- bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i dzieci w drodze do szkoły.
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Istotny z planistycznego punktu widzenia stan bezpieczeństwa na poszczególnych elementach
sieci drogowej miasta czyli na skrzyżowaniach i odcinkach ulic pomiędzy skrzyżowaniami
zdefiniowano przy pomocy dwóch wskaźników:
- WB2 (liczba ekwiwalentnych zdarzeń drogowych czyli zdarzeń drogowych definiowanych
jako kolizje o przeciętnych skutkach materialnych. Zdarzenia są przeliczane
na zdarzenia ekwiwalentne przy użyciu odpowiednich współczynników wagowych opartych
na kosztach zdarzeń),
- WC (wskaźnik ciężkości zdarzeń drogowych wyrażą przeciętną wagę zdarzeń drogowych
i jest wyrażony stosunkiem liczby ekwiwalentnych zdarzeń drogowych do liczby zdarzeń
drogowych w danym punkcie lub na danym odcinku sieci).
Najgorsza sytuacja
skrzyżowaniach:

pod względem

bezpieczeństwa

ruchu drogowego występuje

na

- Plac Niepodległości,
- Przy Kaszowniku – Warneńczyka,
- Plac Skarbka,
- Konstytucji 3 Maja - Ligi Polskiej,
- Szosa Lubicka - Przy Skarpie,
- Aleja Jana Pawła II - Mickiewicza – Wały Gen. Sikorskiego,
- Długa – Legionów;
elementach liniowych:
- Skłodowskiej – Curie (Wschodnia –Równinna),
- Łyskowskiego (Szosa Lubicka –Dziewulskiego),
- Grudziądzka (Grudziądzka – Polna),
- Grudziądzka (Szosa Chełmińska –Legionów)
- Aleja Solidarności (Wały Gen. Sikorskiego –Odrodzenia).
Istotna, z planistycznego punktu widzenia, może być lista skrzyżowań o dużej liczbie zdarzeń
drogowych z udziałem pieszych, w szczególności z udziałem dzieci w wieku szkolnym zawarta
w
opracowaniu.
Dane
powyższe
można
wykorzystać
jako
pomocnicze
przy planowaniu rozmieszczenia funkcji terenu także w skali makro (tak jak to ma miejsce
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) tak aby utrzymać
w przyszłości korzystną zauważalną tendencję spadkową w tym segmencie zdarzeń drogowych.
Wzrost zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów jednoznacznie wskazuje
na konieczność podejmowania działań sprzyjających bezpiecznemu poruszaniu się na rowerze,
tj. planowaniu wydzielonych tras rowerowych i stref ruchu uspokojonego, co powinno mieć
miejsce już na poziomie prac planistycznych, studialnych.
Na podstawie wymienionych wyżej wskaźników opracowano również syntetyczny wskaźnik
BRD Wj , który uwzględnia bezwzględną liczbę zdarzeń drogowych, ciężkość zdarzeń
drogowych, liczbę zdarzeń z pieszymi i rowerzystami.
Wskaźnik syntetyczny posłużył do stworzenia listy rankingowej najbardziej niebezpiecznych
miejsc na sieci drogowej tzw. „czarnych punktów”. Są to:
- Plac Niepodległości,
- Skłodowskiej-Curie (Wschodnia-Równinna)
- Plac Pokoju Toruńskiego
- Łyskowskiego (Szosa Lubicka-Dziewulskiego)
- Plac Skarbka
- Broniewskiego-Sienkiewicza- Bema
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- Długa-Legionów
- Szosa Lubicka-Przy Skarpie
- Przy Kaszowniku-Warneńczyka
- Olimpijska-Jarocińska
- Szosa Lubicka-Olimpijska.
Lokalizację tzw. „czarnych punktów” na sieci drogowej pokazano na zamieszczonym
poniżej rysunku.
Rycina B V 1-3 Lokalizacja najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej Torunia

Źródło: Raport o stanie BRD w Toruniu na rok 2014

1.5.

Przewóz materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych

Na podstawowej sieci drogowej miasta najpoważniejsze ograniczenie skrajni ma miejsce pod
torami stacyjnymi Toruń Główny. Trasa alternatywną jest ciąg drogi wojewódzkiej DW 585
(ul. Dybowska i Podgórska) z przejazdem kolejowym w poziomie szyn.
Na terenie miasta docelowy przewóz ładunków ponadgabarytowych odbywa się
w zasadzie ustalonymi ciągami dróg krajowych z wykorzystaniem wspomnianej wyżej drogi
wojewódzkiej DW 585. Do przewozów ponadgabarytowych wykorzystuje się również
nowowybudowany w okresie od roku 2006 ciąg ul. Andersa pomijając oficjalny przebieg drogi
krajowej DK 15 na odcinku Andersa – Al. Jana Pawła II oraz nowowybudowany ciąg
Olimpijska – Skłodowskiej-Curie (do terenów byłej Elany).
Najkorzystniejszą trasą transportu tranzytowych ładunków ponadgabarytowych pozostaje
autostradowe obejście Torunia (A1) i droga wojewódzka nr 552.
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Do 1999 roku trasy przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach powyżej 7000l
regulowało zarządzenie wojewody. Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne akty prawne
wyznaczające trasy dla przewozu ładunków niebezpiecznych. Zapewne z uwagi na rozproszenie
odbiorców tego typu ładunków MZD nie wprowadził szczególnego oznakowania w tym
zakresie.
2.

PROCES
INWESTYCYJNY,
INŻYNIERIA RUCHU

POLITYKA

PARKINGOWA

MIASTA,

2.1.

Zrealizowane, realizowane i planowane inwestycje na podstawowej sieci drogowej

Od 2004r zrealizowano następujące podstawowe inwestycje na sieci drogowej:
- budowa ul. Ligi Polskiej (Szosa Lubicka – ul. Turystyczna),
- budowa ul. Andersa (ul. Poznańska – ul. Łódzka),
- budowa ul. Olimpijskiej (ul. Curie Skłodowskiej – Konstytucji 3 Maja),
- przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego (ul. Curie Skłodowskiej – pl. Daszyńskiego),
- przebudowa i rozbudowa Szosy Bydgoskiej (pętla tramwajowa – granica miasta),
- przebudowa i rozbudowa ul. Olsztyńskiej (Szosa Lubicka – Czekoladowa),
- przebudowa ul. Grudziądzkiej (ul. Kościuszki - ul. Polna – cm. komunalny),
- przebudowa i rozbudowa Szosy Lubickiej (ul. Olsztyńska – granica miasta),
- przebudowa i rozbudowa Szosy Chełmińskiej (Polna – granica miasta),
- przebudowa i rozbudowa Szosy Okrężnej (Pl. Skalskiego – Łukasiewicza),
- przebudowa ul. Długiej (ul. Legionów – ul. Grudziądzka),
- przebudowa ul. Kościuszki (ul Łąkowa – ul Grudziądzka),
- przebudowa pl. Hoffmana,
- przebudowa i rozbudowa ul. Polnej (ul. Chrobrego – ul. Grudziądzka),
- przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej-Curie (ul. Chrzanowskiego - Równinna),
- przebudowa ul. Turystycznej (ul. Przy Skarpie – ul. Ligi Polskiej),
- Aleja Solidarności wraz integracyjnym węzłem przesiadkowym tramwajowo-autobusowym,
- budowa Trasy Wschodniej wraz z mostem przez Wisłę od ul. Łódzkiej do pl. Daszyńskiego,
- budowa dróg na osiedlu Jar (I etap),
- przebudowa ul. Bema,
- budowa Trasy Średnicowej ( Szosa Chełmińska – ul. Skłodowskiej-Curie),
- przebudowa ul. Nieszawskiej,
- przebudowa ul. Szosa Okrężna (4 Pułku Lotników – Fort VII),
- przebudowa ul. Łódzkiej (ul. Andresa – ul. Lipnowska),
- budowa ul. Polnej,
- budowa i przebudowa Trasy Staromostowej – ul. Podgórna – Trasa Średnicowa,
- przebudowa ul. Podgórnej (do ul. Kołłątaja),
- remonty kapitalne ulic układu podstawowego.
Zrealizowane zadania, za wyjątkiem rozbudowy ul. Bema, są zbieżne z kierunkami
wyznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2006
(w zakresie przekroju - Studium - 1×2, zrealizowano 2×2). Trasa Wschodnia jest realizowana
jako droga klasy GP (w Studium G).
Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przewidywane są następujące inwestycje:
- Trasa Staromostowa (węzeł Kluczyki - Andersa),
- Trasa Wschodnia (węzeł Daszyńskiego - Grudziądzka), Celnicza,
- drogi na os. JAR (ul. Watzenrodego, Strobanda),
- drogi „ELANA”,
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- ul. Olsztyńska (Czekoladowa - granica miasta),
- Trasa Średnicowa (Szosa Okrężna - Szosa Chełmińska),
- rozbudowa ul. Grudziądzkiej (ul. Polna - Trasa Wschodnia),
- ul. Długa (ul. Św. Józefa - Szosa Chełmińska).
Obecnie przebudowywane są ul. Łódzka (ul. Lipnowska - Zdrojowa) i Szosa Chełmińska (Trasa
Średnicowa - Polna).
2.2.

Parkowanie

Aktualne
materiały
analityczne
dotyczące
są w szczególności w dwóch opracowaniach:

problemu

parkowania

zawarte

- Koncepcja Polityki Parkingowej Miasta Torunia, opracowanie Stadtraum Polska Sp. z o.o.,
25.02.2011 r.
- Analiza istniejącej bazy parkingowej i analiza możliwości lokalizacji parkingów
(tymczasowych i stałych) na osiedlach mieszkaniowych na terenie miasta, opracowanie MPU
02-05.2011 r.
W pierwszym z opracowań dokonano analizy istniejącej strefy płatnego parkowania
i zaproponowano jest poszerzenie i zmianę sposobu funkcjonowania.
Zasady w strefie płatnego parkowania regulują uchwała Rady Miasta Torunia
z 7 września 2017r.

Nr 640/17

W okresie sporządzania koncepcji przez Stadtraum Polska Sp. z o. o.(2010r.) strefa płatnego
parkowania liczyła 1235 miejsc parkingowych i pokrywała się z obszarem A polityki
transportowej wg Studium ( obszar Starego Miasta ). Średnie obłożenie strefy wynosiło ponad
70 % w tym w podstrefie A - 92%. Opłata za godzinę parkowania była stosunkowo niska
i wynosiła 2,5 zł w podstrefie A i 1,3 zł w podstrefie B. W obszarze bezpośrednio przyległym
do strefy, nie objętym opłatami obłożenie miejsc postojowych było równe praktycznie 100%.
W rezultacie większość miejsc w strefie była zajęta przez pojazdy parkujące długoterminowo
(na abonament 41% w strefie A), co jest sprzeczne z założeniami polityki parkingowej
rekomendowanej dla śródmieść dużych miast europejskich.
Obecnie strefa płatnego parkowania została rozszerzona poza obszar A polityki transportowej
wg Studium i dodatkowo obejmuje teren przy ulicach Mickiewicza, Tujakowskiego i Al. 700lecia – sąsiadujący od strony zachodniej z zespołem staromiejskim (powiększona podstrefa B).
Zwiększeniu uległa ilość miejsc parkingowych i w strefie znajduje się ich 1328. Aktualnie opłaty
za godzinę parkowania wynoszą 3,0zł – podstrefa A (1074 miejsc parkingowe w tym121 dla
niepełnosprawnych)
i
1,5zł
–
podstrefa
B
(254
miejsca
parkingowe
w tym 28 dla niepełnosprawnych).
Wprowadzenie opłat nie ma w pierwszym rzędzie na celu zwiększenia dochodów budżetowych a
jest przede wszystkim instrumentem kształtującym relacje popytu i podaży deficytowego dobra,
jakim są miejsca postojowe. Wprowadzenie opłat służyć ma zwiększonej rotacji i sprzyjać
parkowaniu krótkoterminowemu, przede wszystkim klientów usług zlokalizowanych na obszarze
objętym płatnym parkowaniem, tym samym podtrzymując atrakcyjność gospodarczą obszaru.
Analiza danych o strukturze i charakterystyce parkowania w obszarze Starego Miasta
i obszarach bezpośrednio do niego przyległych skłania do następującego wniosku.
W regulacjach dotyczących parkowania w strefie Starego Miasta i przyległych należy mieć na
uwadze podstawowe funkcje pełnione przez obszar. W Toruniu jest to obszar o dużym
potencjale turystycznym, przy czym obecnie pełni on nadal funkcje handlowe, usługowe i
mieszkaniowe. Jest rzeczą oczywistą, iż potencjał turystyczny powinien być rozwijany i
wykorzystywany, natomiast funkcje gospodarcze powinny być przynajmniej podtrzymywane
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tak, aby zapobiec całkowitej ucieczce handlu usług do centrów handlowych na obrzeżach miasta.
Zjawisko to jest dzisiaj oceniane jednoznacznie negatywnie.
Biorąc pod uwagę powyższe nasuwają się następujące wnioski:
- System powinien być wyposażony w sieć parkingów kubaturowych. Parkingi byłyby
dedykowane dla parkowania długookresowego, czemu sprzyjać powinny degresywne taryfy
opłat (niższe niż w strefie i malejące w czasie, zalecane abonamenty). Parkingi kubaturowe
powinny być zlokalizowane w akceptowalnej strefie dojścia pieszego do celów ruchu (250 –
500 m).
- W strefie akceptowalnego dojścia powinny również znaleźć się przystanki komunikacji
zbiorowej zapewniające połączenia z wszystkimi osiedlami w mieście.
- Sama strefa powinna ulec rozszerzeniu o kolejne obszary poza „ramą” ulic: Al. Jana Pawła II,
Odrodzenia, Przy Kaszowniku tak, aby uniemożliwić ucieczkę parkujących
na akceptowalną przez nich odległość dojścia do Starego Miasta i uwolnić ulice śródmieścia
od samochodów klientów strefy płatnego parkowania.
- Opłaty w strefie powinny zostać zwiększone, abonamenty powinny zostać zlikwidowane.
Miejsca postojowe przyuliczne powinny służyć przede wszystkim klientom usług
zlokalizowanych w obszarze strefy.
- Czas obowiązywania opłat powinien ulec wydłużeniu z uwagi na zdecydowanie turystyczny
charakter obszaru.
- Nie ma potrzeby zwiększania liczby miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta.
Przeciwnie należy dążyć do zwiększenia obszaru przeznaczonego wyłącznie dla pieszych,
co powinno przyczynić się do podniesienia walorów obszaru.
Dla powodzenia polityki parkingowej na terenie Starego Miasta największe znaczenie mieć będą
obiekty zlokalizowane na linii pierwszej ramy drogowej Starego Miasta, czyli ulic: Jana Pawła –
Wały Gen. Sikorskiego, gdyż tylko te znajdować się będą w strefie akceptowalnego dojścia
pieszego. Pozostałe będą komplementarne w stosunku do miejsc postojowych w pasach
ulicznych w przypadku podjęcia decyzji o poszerzeniu strefy o obszary przyległe do Starego
Miasta w szczególności w kierunku północnym i zachodnim. W tym miejscu należałoby
podkreślić, iż podane wartości akceptowalnego dojścia pieszego w cytowanym opracowaniu (do
700 m) sa stanowczo za wysokie. W literaturze przedmiotu za akceptowalne dojście piesze do
celów ruchu w obszarach centrum przyjmowano dotąd 250 – 300 m, w śródmieściu i w
dzielnicach zabudowy wielorodzinnej 400 - 500 m, a w dzielnicach podmiejskich o zabudowie
rozproszonej do 800 m. Szacując w konkretnych warunkach powyższą wartość należy mieć
także na względzie wielkość miasta. Im większe i bardziej rozległe miasto, tym akceptowalne
dojście wydłuża się (por. Toruń a Warszawa).
W celu usprawnienia polityki parkingowej wybudowano pierwszy parking podziemny (Pl. Św.
Katarzyny) w obrębie zespołu staromiejskiego. Zostało również zrealizowane część propozycji
wskazanych w koncepcji Polityki Parkingowej Miasta Torunia z 2011 r. (Stadtraum Polska Sp. z
o.o.) tj. rozszerzono podstrefę A, podwyższono stawkę za parkowanie w strefie B, zlikwidowano
abonamenty ulgowe i ograniczono abonamenty dla osób niepełnosprawnych oraz podwyższono
opłaty dodatkowe związane z przekroczeniem czasu postoju.
Wzrost liczby pojazdów osobowych mieszkańców osiedli i zespołów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej skutkuje niedoborem miejsc parkingowych przy miejscach zamieszkania.
Analiza wszelkich miejsc postojowych w stosunku do zarejestrowanych pojazdów
przeprowadzona została na początku 2011r. Syntetyczny wskaźnik zarejestrowanych pojazdów
przypadających na 1 miejsce postojowe kształtuje się według tych badań odpowiednio od 1,1
do 2,3. Najlepsza sytuacja notowana jest w jednostkach urbanistycznych Stare Miasto (VI)
i Mokre Przedmieście (IX) i wynosi odpowiednio 1,1 i 1,3. W pozostałych jednostkach
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kształtuje się na poziomie 1,9 – 2,3 (Bydgoskie Przedmieście –V, Chełmińskie Przedmieście –
VIII, Rubinkowo – XII, Na Skarpie – XV, Podgórz – XX).
Z analizy można wyciągnąć wnioski, że mieszkańcy jednostek urbanistycznych
o wysokim niedoborze parkingów, korzystają z kompleksów indywidualnych garaży oddalonych
od miejsc zamieszkania lub wykorzystują miejsca, w których niedozwolone jest parkowanie. W
ostatnich latach zauważalna jest tendencja przekształcania terenów zielonych i rekreacyjnych
przy zabudowie mieszkaniowej na nowe parkingi. Szczególnie ma to miejsce w jednostkach
Rubinkowo i Na Skarpie.
Skutecznym rozwiązaniem poprawy niekorzystnego bilansu byłaby budowa parkingów
terenowych i wielopoziomowych przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.
Skutkować to może jednak wzrostem intensywności zabudowy i likwidacją terenów zieleni
i rekreacji jak w wyżej opisanym przypadku. Budowa dodatkowych miejsc w pasach
drogowych, może złagodzić niedobory i jest sukcesywnie realizowana przez gminę.
2.3.

Sterowanie ruchem

Jak podkreśla się we współczesnej literaturze przedmiotu wydajność infrastruktury drogowej na
terenie miasta może zostać znacznie zwiększona przy użyciu współczesnych środków inżynierii
ruchu. Dzięki temu ograniczyć można rozbudowę terenochłonnej infrastruktury i jednocześnie
poprawić parametry podróży wewnątrzmiejskich, w szczególności czas tych podróży, globalne
zużycie paliwa oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko systemu transportowego.
Do podstawowych środków inżynierii ruchu należy sterowanie ruchem. W Toruniu funkcjonują
74 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
W ogólnej liczbie sygnalizacji stosunkowo duży udział posiadają jeszcze najbardziej
anachroniczne sygnalizacje stałoczasowe (50%). Skoordynowane liniowo są jedynie krótkie
ciągi uliczne:
- ul. Grudziądzka od Polnej do Bażyńskich,
- ul. Legionów od Dekerta do Żwirki i Wigury,
- ul. Kraszewskiego od Matejki do Moniuszki,
- ul. Szosa Lubicka,
- Trasa Średnicowa,
- Wały Gen. Sikorskiego – Pl. Rapackiego.
W Toruniu nie wdrożono koordynacji obszarowej.
W ramach zadania pod nazwą Rozwój sieci komunikacji tramwajowej skoordynowane zostaną z
priorytetem dla tramwajów następujące skrzyżowania:
- pl. Rapackiego,
- Traugutta – Bulwar Filadelfijski,
- Konstytucji 3 Maja – Ślaskiego.
- Czerwona Droga – Al. Solidarności.
Podstawowym celem modernizacji jest nadanie priorytetu komunikacji tramwajowej.
Sprawność sieci podnieść mogłoby kompleksowe wprowadzenie koordynacji liniowej
na pozostałych głównych trasach drogowych prowadzących ruch do centrum i najważniejszych
trasach obwodowych.
W realnej perspektywie czasowej miasto zamierza wdrożyć projekt ITS (Inteligentnych
Systemów Transportowych) umożliwiający optymalizację parametrów czasu podróży i liczby
zatrzymań przy zachowaniu priorytetu dla komunikacji publicznej.
2.4.

Obiekty obsługi użytkowników dróg
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Stacje paliw z kompleksami obsługi (gastronomia, parking, sklepy) oraz myjnie I stacje
serwisowe zlokalizowano w sposób prawidłowy, w ciągach dróg krajowych na wylotach
z miasta przy Szosie Bydgoskiej, Szosie Chełmińskiej, Grudziądzkiej, Szosie Lubickiej,
ul. Łódzkiej i Poznańskiej.
3.

TRANSPORT PUBLICZNY

3.1.

Komunikacja zbiorowa

Obsługa przewozowa mieszkańców realizowana jest przez Miejski Zakład Komunikacji
w Toruniu Sp. z o.o.
Aktualnie utrzymywana jest regularna komunikacja tramwajowa i autobusowa. Funkcjonuje 5
linii tramwajowych dziennych i 2 nocne, 33 linie autobusowe dzienne zwykłe, 2 świąteczne oraz
4 linie nocne. 4 linie autobusowe obsługują również sąsiednią gminę Lubicz (miejscowości
Kopanino, Lubicz Górny Osiedle, Krobia, Grębocin, Gronowo). W stosunku
do stanu z roku 2006 zmieniła się struktura zarządzania transportem publicznym, rozdzielono
funkcje operatorskie od zarządczych. Zwiększyła się liczba linii autobusowych
i tramwajowych.
Długość linii tramwajowych wynosi (dane na dzień 31.12.2014 MZK) 49,8 km (w 2006 roku 41,0 km), autobusowych – 454,2 km (dane na dzień 31.12.2014 MZK; w 2006 roku - 297,0 km).
Od czasu opracowania poprzedniego studium nastąpił wzrost długości linii transportu
zbiorowego o 50%. Parametr ten (wzrost długości linii) informuje w przybliżeniu, o jakości
obsługi transportem zbiorowym.
Rocznie tabor MZK Sp. z o.o. w Toruniu wykonuje ok. 11,9 mln km, w tym ok. 2,2 mln km
tramwajowych i ok. 9,7 mln km autobusowych. Liczba przewożonych pasażerów w ostatnich
trzech latach wyniosła ok. 41,1 mln osób. Liczba przewiezionych pasażerów w 2015 roku
wzrosła w stasunku do liczby pasażerów przewiezionych w 2014 o ok. 200 tys.
Z planistycznego punktu widzenia jakość obsługi obszaru miasta komunikacją zbiorową
powinna być mierzona przede wszystkim dostępnością (pokrycie obszaru strefami dojść) do
przystanków transportu miejskiego (tramwajowych i autobusowych) oraz czasem podróży z
osiedli peryferyjnych do centrum wyrażonym izochronami. Szczegółowe dane między innymi
o potokach na liniach transportu zbiorowego, liczbie podróży, więźbie podróży w transporcie
zbiorowym oraz dane dotyczące podaży w sieci transportu zbiorowego, czyli liczby miejsc w
pojazdach i częstotliwości kursowania zawarte są w Zintegrowanym planie rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Torunia.
Stan taboru przedstawia się obecnie następująco:
- Autobusy: Jelcz 120M - 58 szt., Jelcz M081MB - 4 szt., MAN A21 – 37 szt., MAN A23
(przegubowe) – 2szt., Solaris Urbino 18 (przegubowy) – 1szt., Solaris Urbino CNG – 3 szt.,
Solaris Urbino 12 – 336 szt., Solaris Urbino 8.6 – 5 szt., Solaris Hybryd – 1 szt.
- Tramwaje: 805 Na – 53 wagonów (w tym 18 po modernizacji), 122Nbt pięcioczłonowe –
6 szt., 121 NbT trójczłonowe 6 szt., 122 NbT DUO pięcioczłonowe dwukierunkowe – 5 szt.,
wagony techniczne - 2 szt., wagon turystyczny – 1 szt.
Opracowania „Wstępne studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój sieci komunikacji
tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2009” (WYG Warszawa, UMT Torunia, 2008 r.),
Studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w
latach 2007-2013” oraz Studium wykonalności dla projektu pn.: „Integracja systemu transportu
miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT –City, poddaje analizie
możliwości
rozwoju
trakcji
tramwajowej
w
Toruniu.
Ostatecznie
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z analiz studialnych Zamawiający, czyli Gmina Miasta Toruń wybrał i zrealizował następujące
zadania:
-

-

budowa linii tramwajowej na osiedle Bielany (wariant przez Sienkiewicza),
budowa węzła przesiadkowego na Al. Solidarności,
budowa torów odstawczych na pętli Olimpiujska,
przebudowa torowiska tramwajowego na odc. Pl. 18 Stycznia-Pl. Teatralny,
budowa węzła Przy Dworcu PKP Toruń Miasto,
kompleksowa modernizacja stacji prostownikowych „Centrala” i „Wschodnia” wraz
z wymianą urzadzeń wkonawczych’
modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”,
zakup 17 szt. taboru tramwajowego niskopodłogowego,
modernizacja przystanków tramwajowych (m.in. dostosowane do obsługi taboru
niskopodłogowego, wyposażenie w tablice informacyjne o rzeczywistym odjeździe
tramwajów),
modernizacja 18 szt. taboru tramwajowego,
system sterowania ruchem dający priorytet komunikacji tramwajowej.

Ponadto w perspektywie 2016 – 2022 miasto planuje zrealizować, zgodnie z projektem
„Poprawa funkcjonowania komunikacji miejsckiej w Toruniu BIT City II:
-

kompleksową modernizację linii tramwajowych,
budowa linii tramwajowej we wsch. części miasta (opcjonalne warianty),
budowę linii do os. Jar,
przebudowę pasa drogowego wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w ul.
Waly Gen. Sikorskiego i Al. Jana Pawła II,
budowę nowej zajezdni tramwajowej (opcjonalne lokalizacje).

Miasto Toruń dysponuje również „Zintegrowanym planem rozwoju transportu publicznego na
lata 2009 – 2015”. Diagnoza stanu opisana w „Zintegrowanym planie rozwoju transportu
publicznego na lata 2013 – 2035” jest zasadniczo zbieżna z przywołanym wyżej dokumentem.
3.2.

Komunikacja autobusowa podmiejska i dalekobieżna

Obsługę linii komunikacji autobusowej podmiejskiej i regionalnej zapewnia obecne Arriva Bus
Transport Polska Sp. z o.o. w Toruniu (dawny PKS). Przedsiębiorstwo operuje
z dworca autobusowego przy ul. Dąbrowskiego 8-24 i utrzymuje siatkę połączeń podmiejskich
i regionalnych oraz bezpośrednie połączenia z wszystkimi większymi miastami w Polsce.
Na rynku przewozowym funkcjonują także inni operatorzy m.in. Polski Bus zapewniający
połączenia z Warszawą, Bydgoszczą, Szczecinem. Siatkę połączeń oferowaną przez dużych
przewoźników uzupełniają drobni przewoźnicy prywatni.
Poniżej na rysunkach przedstawiono strukturę połączeń
w komunikacji autobusowej
podmiejskiej i regionalnej wychodzących z Torunia i izochrony w komunikacji autobusowej.
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Rycina B V 1-4 Struktura połączeń podmiejskich z Torunia – liczba kursów

Żródło: opracowanie Jacek Kajczuk

Rycina B V 1-5 Struktura połączeń regionalnych z Torunia – liczba kursów

Żródło: opracowanie Jacek Kajczuk
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Rycina B V 1-6 Izochrony w komunikacji autobusowej podmiejskiej i regionalnej

Źródło: opracowanie Jacek Kajczuk

4.
TRANSPORT ROWEROWY
Zasady i kierunki kształtowania miejskiego systemu sieci dróg rowerowych ustala „Program
rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-2015” (stanowiąca załącznik do
uchwały nr 88/07 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2007r.).
W systemie miejskim wyróżniono hierarchiczny typ dróg rowerowych:
- główne – dla ruchu międzydzielnicowego oraz wylotowego z miasta (rekreacyjne, turystyczne),
które powinny być wydzielone i wysokim priorytecie przy przejazdach przez skrzyżowania,
- zbiorcze – dla ruchu w obrębie poszczególnych dzielnic, które zalecane sa, jako wydzielone.
- lokalne – dla ruchu lokalnego, docelowo.
Sieć dróg głównych na kierunku Wschód – Zachód według programu rozwoju obejmuje ulice:
- G 1 – Szosa Bydgoska, Broniewskiego, Reja, Bydgoska, Chopina, Al. 500-lecia, Bulwar
Filadelfijski, Traugutta, Lubicka, Szosa Lubicka,
- G 2 – projektowana trasa Średnicowa – od zachodniej granicy miasta do Szosy Lubickiej,
- G 3 – część obwodnicy śródmiejskiej – Czerwona Droga, Odrodzenia, Przy Kaszowniku,
Waryńskiego,
- G 4 – Szubińska, Poznańska, Gen. Andersa, Łódzka, Włocławska.
Sieć dróg głównych na kierunku Północ – Południe według programu rozwoju to:
- G 5 – Szosa Chełmińska, Al. 700-lecia, Al. św. Jana Pawła II, most drogowy im.
J.Piłsudskiego, Pl. Armii Krajowej, Trasa Staromostowa,
- G 6 – Grudziądzka (od osiedla JAR), Warneńczyka,
- G 7 – M. Skłodowskiej – Curie (od trasy średnicowej do wschodniej), Wschodnia, przeprawa
mostowa „wschodnia” 9 do ul. Włocławskiej,
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- G 8 – Olsztyńska, Ligii Polskiej, Turystyczna (do Złotorii).
W przygotowaniu jest nowy dokument – „Koncepcja rozwoju komunikacji rowerowych w
Toruniu na lata 2017 – 2023”, w którym zinwentaryzowana zostanie istniejąca infrastruktura
rowerowa, określone zostaną kierunki rozwoju tras rowerowych na terenie miasta oraz dokonane
zostaną punktowe pomiary ruchu rowerowego.
Rozbudowa sieci dróg rowerowych realizowana jest spójnie z aktualnie w/w programem.
Budowane są również nowe trasy rowerowe nieujęte w programie rozwoju, które zostały
ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przykładami takich
rozwiązań są trasy w ulicach: Winnica oraz Szczęśliwa, które wpisują się w układ miejskiej sieci
i do czasu realizacji tras wskazanych w programie mogą stanowić alternatywę połączeń do czasu
wybudowania sieci docelowej.
Warunki do ruchu rowerowego w Toruniu są sprzyjające. Miasto ma dość zwartą zabudowę, nie
występują większe różnice wysokości, a odległość z poszczególnych osiedli do centrum wynosi
średnio od 2 do 7 km. Powstające drogi rowerowe z roku na rok są lepszej jakości. Łączone są
poszczególne fragmenty wybudowanych dotychczas dróg rowerowych. Duża część odcinków
dróg rowerowych, które powstały kilka, kilkanaście lat temu wymaga remontu lub przebudowy.
Na
osiedlach
często
spotykane
jest
uspokojenie
ruchu
w postaci skrzyżowań równorzędnych, wyniesionych tarcz skrzyżowań, czy stref „30” – wg
„Społecznego audytu polityki rowerowej dla Torunia” opracowanego przez Stowarzyszenie
Rowerowy Toruń październik 2015 r.
Według programu rozwoju w roku 2007 – długość tras rowerowych (wydzielone, niezależne i
ciągi pieszo – rowerowe kategorii - G, Z, L) wynosiła około 37,2 km.
Na koniec 2016 r. sieć transportu rowerowego w mieście obejmowała drogi rowerowe (80 km),
ciągi pieszo-rowerowe (16 km) , pasy rowerowe w drogach (3 km) i wydzielony kontrapas
o długości około 250 m oraz 1000 stojaków rowerowych ustawionych przez Miejski Zarząd
Dróg. Ponadto w mieście znajduje się kilka parkingów rowerowych, w tym w obrębie Starego
Miasta - na Rynku Nowomiejskim oraz przy dworcach kolejowych - Toruń Główny i Toruń
Miasto.
Od kwietnia 2015 r. torunianie i turyści mogą korzystać z roweru miejskiego. Rower można
wypożyczyć i oddać na dowolnej stacji. Do dyspozycji jest 330 rowerów na 30 stacjach
samoobsługowych.
Przebieg istniejących, realizowanych i planowanych do realizacji przedstawiono na rysunku
nr 43 – DROGI ROWEROWE.
5.

TRANSPORT KOLEJOWY, WODNY I LOTNICZY

5.1. Sieć kolejowa i przewozy kolejowe
Sieć linii kolejowych znaczenia państwowego ustala Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 24 kwietnia 2017r. sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodarczych,
społecznych
i
obronnych
lub
ekologicznych
mają
znaczenie
państwowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 824).Przez miasto Toruń przebiegają następujące linie kolejowe znaczenia
państwowego:
-

nr 18 Kutno – Piła Główna, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, ruch mieszany,
nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni, pierwszorzędna, jednotorowa, ruch mieszany
nr 207 Toruń Wsch. – Malbork, drugorzędna jednotorowa, niezelektryfikowana, ruch
mieszany,
nr 353 Poznań Wsch. – Skandawa, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, ruch
mieszany,
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-

nr 734 Nieszawka – Toruń Towarowy TrB, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana,
ruch mieszany.

Pozostałe linie kolejowe to:
- 246 Toruń Wsch. – Olek, znaczenia miejscowego, jednotorowa, niezelektryfikowana, ruch
towarowy.
Stan techniczny linii dopuszczalnej dzięki inwestycjom na sieci kolejowej ulega systematycznej
poprawie. Na linii nr 18 i 353 przywrócono prędkość projektową.
Dworce kolejowe obsługujące ruch pasażerski to Toruń Główny (na liniach nr 18 i 353), Toruń
Miasto (na linii 353) i Toruń Wschodni (na linii 353), przystanki osobowe – Toruń Kluczyki (na
linii nr 18) i Toruń Czerniewice (na linii nr 18).
Obsługa towarowa odbywa się na następujących stacjach: TrB (Toruń Główny), Toruń
Wschodni. Stacja Toruń Północny jest obecnie nieczynna.
W Toruniu Kluczykach istnieje stacja rozrządowa.
Tereny zbocznicowane to tereny dawnej Elany i firm i składów budowlanych
przy ul. Legionów (od dworca Toruń Północ). Liczba i łączna długość bocznic uległa od 2006
roku znacznej redukcji.
Przewozy pasażerskie na liniach kolejowych przechodzących przez miasto Toruń prowadzi
aktualnie 3 przewoźników kolejowych: PKP Intercity SA, Przewozy Regionalne Sp.
z o.o. i Arriva PCC Sp. z o. o.
Aktualnie trwają race projektowe związane z przebudową i modernizacją linii kolejowej nr 18 i
nr 27.
Rycina B V 1-7 Struktura kolejowych powiązań regionalnych z Torunia – liczba par pociągów,
izochrony w minutach

Źródło: opracowanie Jacek Kajczuk
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Rycina B V 1-8 Potoki pasażerskie w przewozach regionalnych w rejonie Torunia

Źródło: opracowanie Jacek Kajczuk

5.2.

Transport wodny i lotniczy

Rzeka Wisła w rejonie Torunia stanowi część międzynarodowej drogi wodnej E-40
od zatoki Gdańskiej przez Bug, Narew do Dniepru. Według klasyfikacji ustalonej
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych, rzeka Wisła na odcinku w granicach miasta została zaliczona
do klasy II drogi wodnej o znaczeniu regionalnym. Spełnia wymagania szerokości szlaku
żeglownego (30m), minimalnego promienia łuku (300 m) oraz minimalnego prześwitu pod
mostami ponad WWŻ (3,0 m). Nie spełnia wymagań odnośnie głębokości tranzytowej
(wymagana 1,8 m).
Pomiędzy mostem kolejowym i drogowym w okresie letnim odbywa się żegluga wycieczkowa,
dlatego też ten odcinek rzeki jest oznakowany nawigacyjnie.
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Rycina B V 1-9 Drogi wodne w Polsce

Żródło: AQU@DOCINTER

Lotnisko
w
Toruniu
leży
na
skrzyżowaniu
współrzędnych
53°01’45.16”N
i 018°32’45.22”E. Odległość od centrum wynosi 3 km. Wyniesienie lotniska nad poziom morza
wynosi 50 m n.p.m. Zarządzającym lotniskiem jest Aeroklub Polski, a użytkownikiem Aeroklub
Pomorski. Brak służb celnych i granicznych, służb medycznych i sanitarnych, służb informacji
lotniczej, biura odpraw załóg i biura meteorologicznego. Brak tankowania, obsługi, ochrony i
odladzania. Brak danych o ochronie przeciwpożarowej i urządzeniach oczyszczania. Brak
urządzeń naprowadzania. Płyta i drogi kołowania – trawiaste. Lotnisko jest eksploatowane w
godzinach pracy użytkownika. Długość dróg startowych betonowych wynosi 1269 i 1190 m, a
szerokość 57 m. Kod referencyjny dla lotniska 2B. Nośność drogi startowej z metodą PCN
niepodana. Lotnisko w Toruniu posiada betonowe pasy startowe, lecz nigdy nie pełniło funkcji
komunikacyjnej i ma charakter sportowy i turystyczny. Położenie względem miasta oraz
przeważające wiatry powodują, że podejście do lądowania odbywałoby się nad śródmieściem
Torunia.
Dla lotniska obowiązuje Dokumentacja rejestracyjna lotniska Toruń z 2008r. Obecnie
prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dotyczącego
dokonania istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych lotniska Toruń (nowej dokumentacji
rejestracyjnej lotniska).
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Rycina B V 1-10 Karta lotniska w Toruniu

Źródło: ICAO

6.

PLANOWANIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA SZCZEBLU MIEJSKIM,
WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM

6.1.

Planowane funkcje obszarów

Główne zmiany, które należy uwzględnić w studium transportowym dotyczą obserwowanego
przekształcania terenów przemysłowych na tereny usług komercyjnych, oraz likwidacji
tradycyjnego wielkiego przemysłu na rzecz nowoczesnego konglomeratu małych firm.
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W szczególności uwzględniono przekształcenia terenów byłego Polchemu i Merinotexu na
tereny usługowo–wystawiennicze, budowę centrów dystrybucyjnych i składów na os. Grębocin,
przekształcenia terenów dawnej Elany, planowaną budowę osiedla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej Jar, rozwój kompleksu edukacyjno-usługowego w Porcie Drzewnym.
Potencjalne tereny inwestycyjne znajdują się na obszarze poligonu w południowej części miasta.
6.2.

Plan województwa

Kierunki rozwoju systemu transportowego zawarte w Studium powinny być zbieżne
z zadaniami określonymi w Planie Województwa Kujawsko–Pomorskiego (nie uległy zmianie
od 2006 roku).
Plan województwa przewiduje w zakresie zadań o znaczeniu krajowym następujące zadania:
-

-

zad. 9. Budowa drogi ekspresowej S–10 (budowa obwodnicy Torunia i drugiej jezdni
na odcinku Bydgoszcz – Toruń);
zad. 11. Przebudowa drogi krajowej nr 1 (podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN
na oś), budowa Trasy Nowomostowej z mostem przez Wisłę na osi Grudziądzka – Łódzka,
budowa odcinka Łódzka – S–10;
zad. 12. Przebudowa drogi krajowej nr 15 (budowa Trasy Staromostowej);
zad. 13. Przebudowa drogi krajowej nr 80 (budowa trasy Średnicowej z przedłużeniem
do Węzła Lubicz;
zad. 20. Modernizacja linii kolejowej nr 353 Poznań Wsch.– Skandawa;
zad. 21. Modernizacja linii kolejowej nr 18;

natomiast w zakresie zadań o znaczeniu wojewódzkim następujące zadania:
6.3.

zad. 93. Przebudowa drogi nr 553;
zad. 140. Przebudowa drogi nr 654;
zad. 148. Budowa drogi w klasie G Toruń – Węzeł Turzno;
zad. 150. Przebudowa linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork;
zad. 154. Przebudowa lotnisk usługowo–sportowych w Toruniu,
Inowrocławiu, Włocławku i Grudziądzu.

Bydgoszczy,

Uwarunkowania wynikające z planowania na szczeblu krajowym

W dniu 13 grudnia 2011r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030).
W uchwale zawarto poniższe wytyczne odnoszące się do układu Bydgoszcz – Toruń:
/.../ „Wszystkie węzły metropolii sieciowej w 2030r. są połączone efektywnymi,
wielomodalnymi, spójnymi i zintegrowanymi systemami infrastruktury transportowej.
Największe miasta są połączone siecią zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych,
a niektóre z nich także systemem kolei dużych prędkości oraz systemem dróg o standardzie
obecnych autostrad lub tras ekspresowych”. /.../
/.../”Działania na rzecz realizacji celu: poprawy wzajemnej dostępności głównych ośrodków
miejskich – obejmują przede wszystkim poprawę wzajemnej dostępności czasowej pomiędzy
węzłami metropolii sieciowej i pozostałymi miastami regionalnymi, między którymi jest ona
najsłabsza i jednocześnie najbardziej pożądana z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego i przestrzennego kraju. Dotyczy to /.../ wzmocnienia połączeń /.../ Warszawy
i Bydgoszczy. Dodatkowy wysiłek inwestycyjny skupiony zostanie na dalszej poprawie
dostępności w obrębie integrujących się układów bipolarnych i wielowierzchołkowych takich
jak: /.../ Bydgoszcz –Toruń.”/.../
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/.../ „Wszystkie te działania będą realizowane m.in. poprzez uzupełnienie w docelowym układzie
dróg ruchu bezkolizyjnego (autostrady i drogi ekspresowe),/.../, powstawanie systemu kolei o
dużych prędkościach na liniach /.../ Warszawa-Bydgoszcz (Szczecin/Trójmiasto)”/.../.
W tabeli „Rangi – etapy dla inwestycji drogowych” w kategorii A (standard autostrady) do roku
2015 będzie posiadała droga Nr 1 Gdańsk-Gorzyczki, zaś do 2020 r. droga Nr 10 na odcinku
Płońsk – Bydgoszcz. Standard B (drogi ekspresowej) do 2020 r. będzie posiadał odcinek drogi
Nr 80 Bydgoszcz- Toruń.
Dla inwestycji kolejowych, postulowana przez KPZK po roku 2030, jest realizacja kolei dużych
prędkości (KDP>200km/h) na odcinku Warszawa-Toruń/Bydgoszcz-Gdańsk. Do roku 2015
postulowana jest modernizacja (120 – 200 km/h) linii nr 18 na odcinku Bydgoszcz-Toruń, zaś do
roku 2020 linii nr 18 na odcinku Kutno-Toruń oraz linii 353 na odcinku Inowrocław-ToruńIława.
8 września 2015 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą
do 2025 r.).
15 września 2015 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego
Programu Kolejowego do roku 2023.
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VI.
UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZE

STANU

I

SYSTEMÓW

1. GOSPODARKA WODNA
1.1.

Zaopatrzenie w wodę – zasoby wodne

Miasto Toruń zaopatrywane jest w wodę z ujęć podziemnych i powierzchniowych. Są to
następujące ujęcia:
- ujęcie gruntowe „Mała Nieszawka”,
- ujęcie gruntowe Czerniewice”,
- ujęcie infiltracyjne „Jedwabno”,
- ujęcie powierzchniowe „Drwęca” w Lubiczu.
Z ujęć wód podziemnych pochodzi średnio ok. 63,5% (rok 2015) pobieranej wody.
Struktura dostaw wody z ujęć wód podziemnych kształtuje się następująco (dane z 2015 r.):
- Mała Nieszawka – 67%,
- Czerniewice – 1%,
- Jedwabno - 32%.
Ponadto w mieście funkcjonują ujęcia wody kredowej, z których część eksploatowana jest przez
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Maksymalna łączna wydajność godzinowa ujęć wód kredowych
wynosi około 193 m3/godz.
Ujęcie Mała Nieszawka zlokalizowane jest na granicy miasta Torunia oraz wsi Mała Nieszawka
– Gmina Wlk. Nieszawka. Bariera 23 studni zlokalizowana jest wzdłuż krawędzi tarasu
środkowego Wisły, na długości 4,8 km. W skład ujęcia wchodzą 23 studnie, z których obecnie
czynnych jest 19, a 3 studnie są w trakcie podłączania.
Ujęcie Czerniewice, składające się z 3 studni, położone jest w południowo-wschodniej części
miasta, przy ul. Włocławskiej. W eksploatacji znajdują się 3 studnie. Obecnie na ujęciu
realizowane są badania hydrogeologiczne, które mają na celu zwiększenie zasobów
eksploatacyjnych z 67,0m3/h do ok. 100-110m3/h. Zmianie ulegnie zasięg strefy ochrony
pośredniej ujęcia.
Ujęcie Jedwabno zlokalizowane jest we wsi Jedwabno - Gmina Lubicz, na tarasie rzeki Drwęcy.
Zespół 20 studni rozciąga się na długości 550 m, w odległości ok. 20 m od koryta Drwęcy. Na
ujęciu eksploatowanych jest 9 studni (koniec 2015r.), pozostałe utraciły wydajność i są
przeznaczone do likwidacji, 4 studnie oczekują na podłaczenie.
Do października 2014r. na terenie miasta funkcjonowało ujęcie wody podziemne Wrzosy II,
zlokalizowane w północnej części miasta. Studnie (6 szt.) położone były wzdłuż ulicy Polnej,
pomiędzy ul. Ugory i Grudziądzką. W latach 2008-2012 r. zostały przeprowadzone prace
geologiczne rozpoznawczo-poszukiwawcze na północ od ujęcia Wrzosy II. Prace zakończyły się
udokumentowaniem zasobów eksploatacyjnych w ilości Q=270 m 3/h przy depresji S=5- 6 m.
Odwiercono 4 studnie, które stanowią ujęcie o nazwie Wrzosy III. Ujęcie posiada pozwolenie
wodnoprawne na pobór wody oraz zaprojektowaną strefę ochrony pośredniej, w maju 2014
w RZGW został złożony wiosek o ustanowienie strefy ochrony pośredniej dla ujęcia. Procedura
została wstrzymana do 31.12.2018r.
Ujęcie „Drwęca” jest zatokowym ujęciem wody powierzchniowej z rzeki Drwęcy. Woda
pobierana jest ze zbiornika wodnego o powierzchni około 42 ha, który stanowi część rzeki
Drwęcy. Roczny pobór wody z istniejących ujęć podziemnych i powierzchniowego wyniósł
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w 2015r. 13 577 104,9 m3/rok, z czego 4 612 558,9 m3/rok pochodziło z ujęcia
powierzchniowego „Drwęca”. Zdolności produkcyjne ujęć komunalnych wynoszą
ok. 87 290,40 m3/dobę, to jest ok. 31,8 mln m3 rocznie, co pokrywa zapotrzebowanie miasta
w 100%. W ostatnich latach obserwuje się spadek produkcji wody na ujęciu powierzchniowym
„Drwęca”. Spowodowane jest to malejącym zapotrzebowaniem na wodę w mieście, szczególnie
w przemyśle. Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) stanowią w chwili obecnej
największą grupę odbiorców wody, mającą ok. 59,5% udziału w ogólnej sprzedaży wody
(przemysł: 9,2%; hurtowi odbiorcy wody: 17,6%; pozostali: 13,7%).
Z zasobów wody wymienionych wyżej ujęć, oprócz odbiorców w Toruniu, korzystają inni
odbiorcy – gm.Lubicz, gm. Zławieś Wielka, gm. Wielka Nieszawka, miasto Inowrocław oraz
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Ostaszewie.
Tabela B VI 1-1 - Ujęcia wody podziemnej - parametry (rok 2015r.)
Ujęcie, rodzaj
Mała Nieszawka – ujęcie gruntowe
Czerniewice – ujęcie gruntowe
Jedwabno – ujęcie infiltracyjne
Nowe Bielany - ujęcie awaryjne
studnia kredowa k. Elany, ujęcie awaryjne
studnia kredowa przy ul. Św. Antoniego, ujęcie awaryjne
studnia kredowa przy ul. Legionów, ujęcie awaryjne
studnia kredowa przy ul. Bażyńskich, ujęcie awaryjne
studnia kredowa przy ul. Żółkiewskiego, ujęcie awaryjne
studnia kredowa przy ul. Malinowskiego, ujęcie awaryjne

Ilość
studni
(szt.)
23
3
20
2
1
1
1
1
1
1

Roczny
Wielkość
zatwierdzonych
pobór wody zasobów eksploatacyjnych
(m3/h)
(m3/rok)
5 800 038
1 800
119 051
67,1
3 045 457
1 068
0
70
0
120
0
4
0
12
2 058
5
0
48
1 963
4

Źródło: Toruńskie Wodociągi

Woda z ujęć gruntowych, z wyjątkiem ujęcia w Czerniewicach, gdzie woda jest bardzo dobrej
jakości - poddawana jest procesowi uzdatniania.
Woda z ujęcia powierzchniowego „Drwęca” poddawana jest złożonemu procesowi uzdatniania
w Stacji Uzdatniania Wody „Drwęca-Jedwabno” w Lubiczu.
1.2. Sieć wodociągowa
Jednostką dostarczającą odbiorcom wodę są Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., jako jednostka
miejska, posiadająca pozwolenia wodno-prawne na pobór wody i eksploatację urządzeń
ujmujących wodę.
Wodociąg komunalny istnieje w Toruniu od 1893 roku.
Długość sieci wodociągowej znajdującej się na majątku w eksploatacji Spółki Toruńskie
Wodociągi wg stanu na dzień 31.12.2015 wynosiła 569,98km. W roku 2015 przyrost długości
sieci wodociągowej wyniósł 13,16km.
Tabela B VI 1-2 - Charakterystyka sieci wodociągowej
Sieć wodociągowa
przewody magistralne
przewody rozdzielcze
podłączenia

Długość sieci ca (km)

100,159

359,617
110,21

Źródło: materiały z Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

Struktura materiałowa sieci wodociągowej jest zróżnicowana, jednakże większość przewodów
wykonana jest z żeliwa. Ponadto część przewodów wykonana jest ze stali, a także z rur PE
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i PVC. Obecnie budowane przez Spółkę przewody wodociągowe wykonane są przede
wszystkim z rur z żeliwa sferoidalnego.
Obszar miasta Torunia podzielony jest na 2 strefy zasilania w wodę: I strefa zasilania w wodę
bezpośrednio z ujęć wody oraz II strefa zasilania w wodę poprzez pompownie wody. Na terenie
miasta znajdują się dwie pompownie wody: pompownia „Stare Bielany” oraz pompownia przy
ul. Olsztyńskiej.
Z zaopatrzenia w wodę poprzez sieć wodociągową korzysta około 98% ludności. Ze zbiorowego
systemu zaopatrzenia w wodę nie korzystają niektóre zakłady przemysłowe i gospodarstwa
indywidualne - położone głównie na obrzeżach miasta; wykorzystywane są w tych przypadkach
ujęcia wody indywidualne (studnie wiercone i kopane).
Istotnym problemem istniejącego systemu wodociągowego jest jego zły stan techniczny, który
spowodowany jest powiększającym się wiekiem sieci wodociągowej, rodzajem materiału,
z którego zostały wykonane przewody i związanymi z tym awariami, nieszczelnościami na sieci
i tym samym stratami wody. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi regularne bieżące
remonty i konserwacje obiektów i urządzeń celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji.
W wyniku realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”
zmodernizowano stację uzdatniania wody Drwęca-Jedwabno, wymieniono sieci wodociągowe
z rur azbestowo-cementowych o długości około 17 km, natomiast w wyniku kontynuacji
inwestycji rozpoczętych w etapie I w wyniku realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa
na terenie aglomeracji Toruń –II etap” zmodernizowano gospodarkę osadową na terenie Stacji
uzdatniania wody Drwęca-Jedwabno, zmodernizowano stację uzdatniania wody „Mała
Nieszawka” wybudowano 27 km sieci wodociągowej.
Wnioski
Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z analizy zasięgu sieci miejskich
wodociągów wynika, że w mieście są tereny znajdujące się poza zasięgiem obsługi sieci
wodociągowej (rozdzielczej i przyłączy), wymagające rozbudowy sieci. Dotyczy to rejonów,
gdzie zabudowa mieszkaniowa znajduje się w stanie rozproszonym - głównie na obrzeżach
miasta. Nie mniej w wielu rejonach występuje szybki proces urbanizacji, spowodowany
sporządzeniem dla tych obszarów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Należą do nich głównie:
- tereny osiedla Jar - położone między ul. Grudziądzką a ul. Ugory,
- część terenów położonych przy ul. Winnica,
- tereny osiedla Rudak-Ogrody i Rudak-Jezioro Nagus - położone na południe od istniejących
ogrodów działkowych przy ul. Rudackiej,
- tereny osiedla Stawki położonego przy południowej granicy miasta.
Działania mające na celu zapewnienie wody dla wszystkich odbiorców na terenie Torunia
powinny obejmować:
- uzupełnienie a także modernizację i wymianę sieci wodociągowej,
- modernizację stacji uzdatniania wody,
- zapewnienie tranzytu wody dla rozwijających się dzielnic Torunia,
- dwustronne zasilanie, zapewniające nieprzerwane dostawy wody,
- zaopatrzenie w bieżącą wodę mieszkańców osiedli peryferyjnych, korzystających z wód
podziemnych, często złej jakości,
- zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej,
- obniżenie kosztów eksploatacji.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji sieci i urządzeń (zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Plany te uwzględniają:
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zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
sposoby finansowania planowanych inwestycji.

2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
2.1. Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków sanitarnych
Nadzór nad gospodarką ściekową na terenie miasta sprawują Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,
natomiast eksploatacją kanalizacji deszczowej zajmuje się Miejski Zarząd Dróg.
Ścieki odprowadzane są do Centralnej Oczyszczalni Ścieków głównymi kolektorami miasta tj.
kolektorem A, B, C, A+B, F, natomiast do Oczyszczalni Ścieków Czerniewice kolektorem H.
Ścieki odprowadzane są w systemach grawitacyjnym oraz tłocznym. W eksploatacji Spółki
znajdują się obecnie: 33 tłocznie ścieków, 17 przepompowni, oraz 21 przydomowych
przepompowni ścieków. Na sieci kanalizacji ogólnospławnej znajduje się 10 przelewów
burzowych.
Stopień skanalizowania miasta, określony ilością mieszkańców korzystających z kanalizacji na
koniec 2015 szacuje sie na 98%.
Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Toruńskie WodociągiSp. z o.o. wynosiła ok.
566,02 km, w tym: ok. 123,51 km sieci ogólnospławnej (stan na 31.12.2015 r.)
- ok. 362,91 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- ok. 18,24 km sieci kanalizacji deszczowej,
- ok. 61,36 km przyłączy kanalizacyjnych.
W roku 2015 przyrost długości sieci kanalizacyjnej wyniósł 10,32 km.Ponadto na terenie miasta
jest 202,85 km kanalizacji deszczowej.
Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej jest zróżnicowana. Istniejące przewody kanalizacyjne
wykonane są z rur kamionkowych, betonowych, tworzyw i żywic a także z cegieł. Obecnie
budowane przez Spółkę przewody kanalizacyjne wykonane są przede wszystkim z rur
kamionkowych.
Stan techniczny sieci kanalizacyjnej w Toruniu jest różny w zależności od daty budowy oraz
zastosowanych materiałów.W wyniku wieloletniej eksploatacji stwierdzono, że przewody
wybudowane w okresie przedwojennym, murowane z cegły kanalizacyjnej znajdują się w
dobrym stanie technicznym i nie wymagają remontów. W różnym stanie są sieci z rur
kamionkowych, są one preferowane do budowy nowych sieci kanalizacyjnych .
W okresie od lat sześćdziesiątych do końca osiemdziesiątych bardzo wiele sieci wykonywano z
rur betonowych i betonowych „Vipro”. Zastosowany do ich produkcji beton był słabej jakości i
obecnie w wielu przypadkach kanały te są źródłem problemów. Przewody są spękane z
wyraźnymi objawami korozji i praktycznie kwalifikują się do pilnego remontu. Ponadto do
budowy sieci (kanalizacyjnych odgałęzień bocznych, kanałów tłocznych) stosowane są
przewody z tworzyw sztucznych ( PVC, PE) oraz z żywic (GRP).
Stan techniczny eksploatowanych sieci jest średni, jednak w wyniku przeprowadzonych na
bieżąco inspekcji telewizyjnych stwierdzono szereg przypadków, w których należy przystąpić do
pilnego remontu lub wymiany na nowe.Najczęściej stosowane są rury o przekroju okrągłym i
jajowym. Minimalna średnica wynosi 0,15 m natomiast maksymalna 2,30 m.W latach 20082012 nastąpił wzrost ilości odebranych ścieków od gospodarstw domowych co było skutkiem
zakończenia realizacji I i II etapu Projektu Funduszu Spójności.
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W mieście eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków:
- oczyszczalnia ścieków „Centralna” o maksymalnej przepustowości 90 tys.m3/dobę, która
zlokalizowana jest po stronie północnej rzeki Wisły przy ulicy Szosa Bydgoska 49.
Wszystkie obiekty oczyszczalni znajdują się na górnej terasie, leżącej poza terenem
zalewowym Wisły. Przez dolną tarasę przebiega kolektor odprowadzający oczyszczone
ścieki do Wisły. Centralna Oczyszczalnia Ścieków jest mechaniczno – biologiczną
oczyszczalnią ścieków z symultanicznym strącaniem fosforu solami żelaza oraz z
odzyskiem biogazu. Oczyszczalnię oddano do użytku w 1998 r.
- oczyszczalnia ścieków „Czerniewice - jest to lokalna oczyszczalna ścieków mechanicznobiologiczna, obsługująca osiedle Czerniewice, przepustowość oczyszczalni wynosi
553 m3/d. Ścieki odprowadzane są do Kanału Brzoza.
Na Centralnej Oczyszczalni Ścieków wdrożono dwie prowadzone równolegle metody
końcowego przetwarzania osadów ściekowych:
 wytwarzanie podłoża do produkcji roślinnej (ziemi kondycjonowanej osadem),
 termiczna obróbka osadu – suszenie.
Osad nadmierny z oczyszczalni w Czerniewicach wywożony jest wozami asenizacyjnymi
do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu, gdzie poddawany jest dalszej obróbce.
W wyniku prac związanych z realizacją projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie
miasta Toruń – etap I” wybudowano około 131 km kanalizacji sanitarnej, 112 km kanalizacji
deszczowej oraz około 44 km odcinków sieci łączących przyłącza kanalizacyjne z główną siecią
kanalizacji sanitarnej oraz 4 przepompownie ścieków, 21 tłoczni ścieków i 5 podczyszczalni
wód deszczowych.
W drugim etapie projektu kontynuowano rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej (ok. 8 km),
przeprowadzono renowację 13 km długości sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Kluczową
inwestycją była budowa stacji termicznej przeróbki osadów pościekowych na terenie Centralnej
Oczyszczalni Ścieków przy ul. Bydgoskiej. Zakupiono dwa specjalistyczne wozy do czyszczenia
kanalizacji.
W obszarze miasta Torunia funkcjonuje aglomeracja ściekowa wyznaczona uchwałą nr
XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Toruń. Aglomeracja Toruń swoim zasięgiem oprócz części miasta
Torunia obejmuje również część miasta Chełmża oraz część gminy Zławieś Wielka, część gminy
Chełmża oraz teren PSSE w Ostaszewie gm. Łysomice. Zasięg granic aglomeracji został
przedstawiony na dołączonych załącznikach graficznych.
Wnioski
W wyniku realizacji projektu pn „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”
zostały skanalizowane następujące osiedla: peryferyjne osiedla prawobrzeżnego Torunia:
Wrzosy Leśne – Polana, część Wrzosów Słoneczne, część Wrzosów I, Grębocin-Bielawy,
Kaszczorek, część Winnicy, osiedle „Pancernych” oraz w większości dzielnice lewobrzeżnej
części miasta: Podgórz, Stawki, Rudak i Czerniewice.
Jednak w funkcjonującym systemie gospodarki ściekowej zidentyfikowano następujące
niedobory jakościowe i ilościowe:



niepełne skanalizowanie obszaru miasta Torunia, gdyż mimo wdrożenia I i II etapu projektu,
pozostały enklawy nieskanalizowane,
na terenie miasta identyfikuje się zły stan techniczny niektórych odcinków sieci
kanalizacyjnych wynikających z rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane przewody
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oraz ich wieku (wynika z tego konieczność renowacji lub wymiany niektórych odcinków
sieci kanalizacyjnej).
Centralna Oczyszczalnia Ścieków oczyszcza ścieki zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami krajowymi jaki i unijnymi. Jednakże długoletnia eksploatacja poszczególnych
obiektów technologicznych dała podstawę zidentyfikowania problemów eksploatacyjnych.
Zidentyfikowano niedobory określone w „Analizie pracy poszczególnych obiektów,
urządzeń i infrastruktury technicznej oczyszczalni” i opracowano na tej podstawie
koncepcję modernizacji obiektu. Realizacja zaplanowanych działań modernizacyjnych
pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy i usprawni działanie Centralnej Oczyszczalni
Ścieków, a ponadto zwiększy efektywność energetyczną ciągu osadowego.
Oczyszczalnia ścieków Czerniewice zlokalizowana na terenie aglomeracji Toruń, powinna
zapewnić oczyszczanie ścieków do parametrów takich jak dla oczyszczalni znajdujących
się w aglomeracji powyżej 100 000 RLM, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Oznacza to konieczność podwyższonego oczyszczania związków biogennych,
tj. azotu i fosforu. Ponieważ oczyszczalnia ścieków Czerniewice nie spełnia tego kryterium
przewidziana została jej likwidacja. Ponadto na oczyszczalni zidentyfikowano problemy
dotyczące uciążliwości zapachowej, związanej z powstającymi odorami na terenie obiektu
oraz z koniecznością wywozu osadów z terenu oczyszczalni i transportowania ich do
Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska.

Dane wg Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu.
Podstawowe elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawiono na rysunkach:
nr 44.1 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – SIEĆ WODOCIĄGOWA I UJĘCIA WODY,
nr 44.2 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – KANALIZACJA SANITARNA,
nr 44.3 - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – KANALIZACJA DESZCZOWA.
3.

GOSPODARKA ENERGETYCZNA (GAZOWNICTWO, CIEPŁOWNICTWO,
ELEKTROENERGETYKA)

3.1.

Zaopatrzenie w gaz

Przedsiębiorstwami gazowniczymi działającymi na terenie miasta Torunia są:
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oddział w Gdańsku – w zakresie
przesyłu gazu ziemnego (sieci gazowe wysokiego ciśnienia i stacje redukcyjno – pomiarowe
wysokiego ciśnienia I0),
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku w zakresie technicznej
dystrybucji gazu ziemnego
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sp. z o.o. Region Pomorski – główny podmiot
na rynku obrotu gazem.
Miasto Toruń zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy E. z krajowego systemu
przesyłowego OGP Gaz System S.A poprzez sieci wysokiego ciśnienia relacji:
- Gustorzyn – Pruszcz Gdański DN 400 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 5,5 MPa,
poprzez odgałęzienia Kaszczorek DN 150 i Rudak DN 200,
- Gustorzyn – Reszki DN 500 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa,
Zasilanie w Toruniu odbywa się z kierunku węzła w Gustorzynie. Na terenie gminy Łysomice
znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Turzno – Ostaszewo – Różankowo (własność
Polskiej Spółki Gazownictwa), stanowiący żródło dodatkowego zasilania dla Torunia od strony
północnej, poprzez gazociąg średniego ciśnienia relacji Ostaszewo – Toruń ul. Równinna
Gazociągi wysokiego ciśnienia są źródłem zasilania dla stacji redukcyjno – pomiarowych
I stopnia, które doprowadzają gaz pod średnim ciśnieniem do stacji redukcyjno – pomiarowych
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II stopnia. Źródłem gazu dla miasta są 4 stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia - Rudak
i Kaszczorek (w zarządzie OGP Gaz System S.A.) oraz dwie w Gminie Łysomice – Ostaszewo i
Różankowo (w zarządzie PSG Sp. z o.o.). Kluczowe znaczenie w zakresie zaopatrzenia
odbiorców w gaz ziemny ma stacja Kaszczorek (udział w zasilaniu miasta - 48% w sezonie
zimowym i 52% w sezonie letni wg stanu na 2014 r.).Udział pozostałych stacji kształtuje się na
poziomie 20%.
Sieć dystrybucyjna gazu ziemnego na terenie miasta jest rozbudowana i obejmuje swoim
zasięgiem niemal całe miasto. Dystrybucja gazu ziemnego do odbiorców jest prowadzona
poprzez sieci średnioprężne i niskoprężne. Odbiorcy komunalni są zasilani głównie z sieci
niskiego ciśnienia. Sieć gazowa dystrybucyjna średniego ciśnienia jest powiązana z sąsiednimi
gminami Łysomice, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.
Łączna długość sieci gazowych z przyłączami wynosił 588 km (stan na 2014r.), w tym :
- 404 km - niskiego ciśnienia,
- 184 km – sredniego ciśnienia.
Liczba przyłączy gazowych wynosiła wówczas 10 772, w tym 86% stanowiły przyłącza na sieci
niskiego ciśnienia. Przeważając część sieci dystrybucyjnej została wybudowana ponad 20 lat
temu, co stanowi 57% łącznej długości sieci. Pozostałe 43% stanowią sieci wybudowane w ciągu
ostatnich 20 lat.
Na terenie miasta znajdują się 23 systemowe stacje redukcyjno – pomiarowe II stopnia, które
są eksploatowane przez PSG. Stacje o największej przepustowości położone są przy ulicach:
Olsztyńskiej 16, Gagarina 126, Flisaczej 7, Szosie Chełmińskiej 228 , Szosie Lubickiej 53a,
Świętopełka 5a.
Podstawowe elementy sieci gazowej przedstawiono na rysunku nr 45 - GOSPODARKA
ENERGETYCZNA.
3.2.

Zaopatrzenie w energię cieplną

Miejski system ciepłowniczy oraz kotłownie o zasięgu lokalnym i kotłownie indywidualne
(bazującyce na gazie jako głównym paliwie), pokrywa około 58% potrzeb cieplnych
mieszkańców miasta.
Wytwórcami i dystrybutorami ciepła w Toruniu są następujące przedsiębiorstwa:
- EDF Toruń SA - właściciel źródeł systemowych EC Wschód i 11 lokalnych kotłowni oraz
miejskiego systemu ciepłowniczego.
EDF Toruń Spółka Akcyjna (EDF Toruń S.A.) działa pod tą nazwą od 10 września 2012r. –
wcześniej pod nazwą Toruńska Energetyka „Cergia” S.A. „Cergia” S.A. powstała 1 lutego
2006r. w wyniku połączenia producenta ciepła EC Toruń S.A. z dystrybutorem ciepła
sieciowego PEC Toruń Sp. z o.o.
- Biogaz Sp. z o.o. – wytwórca ciepła i energii elektrycznej z biogazu składowiskowego
pozyskiwanego z miejskiego składowiska odpadów przy ul. Kociewskiej. Spółka powstała
w 1993r. i jej większościowym udziałowcem jest Gmina Miasto Toruń (90%).
- Elana Energetyka Sp. z o.o. – eksploatująca elektrociepłownię EC 1 oraz sieci ciepłownicze
i elektroenergetyczne na terenie zakładu Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu.
Charakterystyka systemowych i wyspowych źródeł ciepła oraz kotłowni lokalnych
i indywidualnych
Miejski system ciepłowniczy tworzy układ połączonych źródeł ciepła i sieci cieplnych
w prawobrzeżnej części miasta, zasilany przez EDF Toruń SA i Biogaz Inwestor.
EDF Toruń – elektrociepłownia EC Wschód obejmuje instalacje EC 1 przy ul. Ceramicznej 6
i EC 2 przy ul. Wapiennej 10, których całkowita moc wynosi:
- 339 MW – moc cieplna osiągalna,
- 2.2 MWe – moc elektryczna.
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Parametry wytwórcze EC Wschód w 2014 r. wyniosły:
- 373,4 MW + 5MW ( potrzeby własne ) – moc cieplna zamówiona,
- 2 337 TJ – produkcja ciepła,
- 13 052 MWh – produkcja energii elektrycznej,
- 34,5 TJ – potrzeby własne cieplne,
- 24 489 MWh – potrzeby własne elektryczne.
Instalacja EC 2 przy ul. Wapiennej 10 posiada pozwolenie na odprowadzenie gazów i pyłów
do powietrza do 16 marca 2018 r. Przy ul. Ceramicznej powstała nowa elektrociepłownia
zasilana gazem, którą przekazano do eksploatacji w I poł. 2017r.
EDF Toruń – kotłownia o mocy zainstalowanej 30 MWt przy ul. Szosa Bydgoska 40/62 została
wyłączona z eksploatacji na początku 2016r.
Biogaz, elektrociepłownia o małej mocy przy ul. Kociewskiej, wykorzystująca paliwo
odnawialne pozyskiwane na wysypisku (tzw. OZE gaz wysypiskowy). Do 2012 r. instalacja była
wyposażona w urządzenie zasysające biogaz (MPR) i elektrociepłownie (CHP) o mocy 820 kWe
i 750 kWt.
Po modernizacji w latach 2012-2013 i zabudowie nowych jednostek wytwórczych moc wzrosła
do poziomu 925 kWe i 990 kWt.
Elana Energetyka Sp. z o.o. na terenie zakładu Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu,
z obiektami produkującymi energię cieplna i elektryczną. Jako paliwo wykorzystywany jest miał
węglowy. Produkcja energii cieplnej i elektrycznej odbywa się w EC 1 wyposażonej w:
- 4 kotły OR 32 o mocy 25,6 MW (74% sprawności każdy) – wybudowane w latach 1963-72
o dostatecznym (sztuk 3) i dobrym (sztuk 1) stanie technicznym,
- 2 kotły OR 35 o mocy 28 MW (87% sprawności każdy) – oddane do użytku w 2005 r.
o bardzo dobrym stanie technicznym,
- turbinę TP-6 upustowo – przeciwprężną z generatorem GT2-06-08.
W 2014 r. tylko kotły OR 35 były eksploatowane. Turbina jest czasowo wyłączona
z eksploatacji i od 2012 r. nie wytwarza energii elektrycznej. Łączna moc cieplna kotłów wynosi
158,4 MWt a moc turbiny parowej 4,5 MWe. Elana Energetyka Sp. z o.o. prowadzi również
działalność związaną z produkcją, dystrybucja i sprzedażą pary wodnej – 1,60 MPa, 0,60 MPa,
0,25 MPa oraz wody grzewczej 95ºC/70ºC. Czynniki te, wykorzystywane są na potrzeby własne
Elany i około 5% produkcji sprzedawana jest firmom położonym w sąsiedztwie.
Na terenie zakładu rozprowadzona jest sieć pary wodnej i wody grzewczej rurociągami
o średnicy :
- 125-200 mm ( dł. 740 mb) - para wodna – 1,6 MPa,
- 80-300 mm ( dł. 1 530 mb) - para wodna – 0,6 MPa,
- 65mm, 80 mm ( dł. 360 mb) - para wodna – 1,25 MPa,
- 2 x DN 60 – 400 ( dł. 9 680 mb) – woda grzewcza 95ºC/70ºC.
Na terenie miasta znajduje 11 kotłowni lokalnych EDF Toruń S.A. o łącznej mocy
zainstalowanej 4,8 MW. Paliwem tych kotłowni jest gaz ziemny i olej opałowy. Czynnikiem
grzewczym tych kotłowni jest woda o parametrach 95ºC/70ºC. Stan techniczny tych kotłowni
jest poprawny, natomiast w przypadku 4 obiektów dostateczny (ul. Bora Komorowskiego, ul.
Poznańska, ul. Włocławska, ul. Skłodowskiej – Curie).
Tabela B VI 3-1 - Kotłownie lokalne – EDF Toruń S.A.
Lp.

Lokalizacja
ulica

1
2
3

Łódzka 15a
Strzałowa 10
Okólna 169

Moc
zainstalowan
a
MW
0,105
0,24
0,51

4

Rudacka 15

0,285

Rodzaj paliwa

Zużycie
paliwa

Sprwaność
%

Produkcja
energii
GJ

gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
olej opałowy
gaz ziemny

11 936
30 544
44 286
15,44 /
3 663

90,53
95,1
82,9

367
1040
1312

89,3

155
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5
6
7
8
9
10
11

Idziakowskiego 9
Strzałowa 5
Bora-Komorowskiego 12
Strzałowa 11
Poznańska 63
Włocławska 171
Skłodowskiej 80-84

1,395
0,925
0,285
0,51
0,2
0,345
0,05

gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
olej opałowy
olej opałowy
olej opałowy

143 032
86 685
20 398
74 977
13,7
31,3
6,9

91,7
94,6
103,8
95,8
85,3
86,1
87,1

4687
2929
759
2573
420
968
216

Źródło: EDF Toruń SA

Na terenie miasta znajdują się również inne lokalne kotłownie należące do przedsiębiorstw,
obiektów użyteczności publicznej i obiektów usługowych. Najczęściej stosowanym paliwem jest
tam gaz ziemny.
Tabela B VI 3-2 - Wybrane kotłownie lokalne
Lp.

Lokalizacja
Ulica

1

Skłodowskiej Curie 73

2

Targowa 12/22

3

Olbrachta 14/16

4
5

Szosa Lubicka 38/53
Starotoruńska 5

6

Św. Józefa 53/58

7

Chrobrego 117

8

Grudziadzka 124/126

9

Konstytucji 3 maja 42

Moc
zainstalowana
MW
158,4
18
11,4
9,75
29
4,31
1,95
1,16
2,5

Rodzaj paliwa

Właścicel

węgiel
węgiel

Elana EC 1
Fortum Płock
Metron term

olej opałowy
gaz ziemny
gaz ziemny
węgiel
gaz ziemny
wegiel /
gaz ziemny
olej opałowy
gaz ziemny

Polmos
Toruń Pacific
Towimor
Wojewódzki
Zespolony

Szpital

ASTRA
Spomasz
Wojewódzki
Dzieciecy

Szpital

Źródło:Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Torunia (projekt - Aktualizacja
2015)

Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł obejmuje:
-

budownictwo jednorodzinne,
budynki i zespoły wielorodzinne,
obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty usługoweo niewielkich kubaturach i
niewielkim zapotrzebowaniu.
Grupa ta, stanowi znaczący udział wielkości zapotrzebowania i stosuje wszelkiego rodzaju
paliwa. Część tej grupy wykorzystuje jako paliwo drewno i węgiel.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) dla pokrycia potrzeb grzewczych ma
niewielki udział. Najbardziej spopularyzowane to kolektowy słoneczne uzupełniające pokrycie
zapotrzebowania na c.w.u. w niektórych obiektach użyteczności publicznej i budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych. Stosowane są również pompy ciepła, kolektory słoneczne
i biomasa jako paliwo (drewno, odpady drzewne, pelety w kominkach).
Charakterystyka systemu ciepłowniczego
Miejski systemu ciepłowniczy EDF Toruń SA tworzą wodne sieci ciepłownicze zbudowane w
układzie pierścieniowym i promienistym. Ciepło wytwarzane jest w źródłach EC 1 i EC 2 (wsch.
część miasta. Do systemu wprowadzane jest też ciepło z instalacji Biogaz Inwestor. System
pracuje na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologii dostarczając wodę
grzewczą. Zapotrzebowanie łącznej mocy cieplnej zaspokajane z miejskiego systemu
ciepłowniczego EDF Toruń S.A. wynosiło na koniec 2014r. – 373,4 MW, przy sprzedaży ciepła
wynoszącej 2 020 TJ.
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Udziały podstawowych rodzajów potrzeb cieplnych z w zapotrzebowaniu ciepła odbiorców
miejskiego systemu ciepłowniczego kształtują się następująco:
-

75,44% - ogrzewanie,
16,75% - ciepła woda użytkowa,
7,31% - wentylacja i klimatyzacja,
0,50% - technologia.

Tabela B VI 3-3 - Moc zamówiona na sprzedaż ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego
w latach 2010-2014
Q co
Q cwu
Q wentylacji
Q technologii
Q klimatyzacji
Łącznie
Sprzedaż ciepła

Jedn
MW
MW
MW
MW
MW
MW
TJ

2010
284,3
60,0
20,8
1,8
0,1
366,8
2 542

2011
283,8
60,5
27,4
1,7
0,1
273,7
2 322

2012
284,2
61,6
28,8
2,0
0,1
376,6
2 235

2013
285,1
62,7
29,7
2,2
0,1
379,0
2 341

2014
281,7
62,6
27,2
1,9
0,1
373,5
2 020

Źródło: EDF Toruń SA

Tabela B VI 3-4 - Zapotrzebowanie mocy Q oraz zużycie ciepła z miejskiego systemu
ciepłowniczego w 2014 r.
Odbiorcy ciepła
Budownictwo
mieszkaniowe
Oświata
Pozostałe
(użyt.publ.)
Obiekty
użyteczności publ.
Usługi, handel
Przemysł
Inne
Usługi komercyjne
i wytwórczość

Zapotrzebowanie mocy (MW)
Qco
Qcwu

Q techn.

Q ogółem

0,0

221,0

170,3

49,3

Q went.
+klimat.
1,3

39,5
27,0

4,9
3.7

6,8
3,4

1,6
0,1

52,8
34,2

66,4

8,6

10,3

1,6

86,9

36,7
6,1
2,2
45,0

4.0
0,3
0,4
4,6

13,3
0,1
2,2
15,7

0,2
0,0
0,0
0,2

54,3
6,5
4,7
65,5

Źródło: EDF Toruń SA

Największą grupę odbiorców ciepła stanowi budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Kolejnym znaczącym odbiorcą jest grupa obiektów użyteczności publicznej.
Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze magistralne – rozdzielcze i połączeniowe oraz
niskoparametrowe rozdzielcze i połączeniowe obejmują sieci o łącznej długości około 234,4 km,
w tym 211,1 km to własność EDF Toruń S.A.
28% długości sieci miejskiego systemu ciepłowniczego stanowią sieci wybudowane przed 30
laty, natomiast około 26% to sieci wybudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Rurociągi
preizolowane stanowią około 53% sieci systemu, a sieci magistralne o średnicy powyżej 300 mm
to około 37%.
Straty cieplne systemu EDF Toruń S.A. kształtują się na poziomie około 324 TJ (14% ciepła
wyprodukowanego). Jest to wielkość porównywalna do średnich strat ciepła na systemach
ciepłowniczych o zbliżonej wielkości.
Węzły ciepłownicze (połączenie sieci z instalacjami odbiorczymi w budynkach) wchodzą
w skład miejskiego systemu ciepłowniczego EDF Toruń S.A. Węzły obsługują dostawy ciepła
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na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz technologicznej i wentylacji.
Na koniec 2014 r. funkcjonowało 1 736 węzłów.
Dla uregulowania sytuacji hydraulicznej w systemie działa zabudowana przepompownia wody
sieciowej.
Według Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru miasta Torunia na lata 2010 – 2025 szacunkowo zbilansowano potrzeby
cieplne w zakresie dotyczącym pokrycia tych potrzeb z wykorzystaniem źródeł
pozasystemowych tj. ogrzewania węglowego (lokalnych kotłowni i ogrzewania
indywidualnego), wykorzystania innych paliw (np. oleju opałowego) oraz wykorzystania OZE.
Według stanu na koniec 2014r. zapotrzebowanie na ciepło oszacowano na 646,7 MW, w tym:
-

396,9 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
106,0 MW dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej
143,8 MW dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości.

Roczne zużycie ciepła wyrażone jako roczne zapotrzebowanie energii – odbiorców na terenie
miasta, oszacowano na około 3 720 TJ w tym:
-

2 2210 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
540 TJ dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej,
970 TJ dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości.

Tabela B VI 3-5 - Zapotrzebowanie mocy cieplnej u odbiorców na terenie miasta ( 2014 r.) MW
Źródła pokryciaa
/
Grupy odbiorców
Zabudowa
Indyw.
mieszk.
zbiorowo
Obiekty użyt. publ.
Usługi
co+cwu
komercyjne technol.
wytwórcz.
wentylacja

Gaz
ziemny
68,23
5,97
15,37
22.34
16,04

Miejski
system
ciepłowniczy
0
220,98
86,94
49,61
15,92

Ogrzewanie
piecowe

Kotłownie
weglowe

46,14
0
0
0
0

40,25
0
0
25,22
9,93

Inne
(olej,
elk)
13,15
2,05
2,46
2,32
0,96

OZE
+ odzysk
ciepła
0,2
0,26
0,64
0,82
0,64

Źródło:Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Torunia (projekt - Aktualizacja
2015)

Największym odbiorcą ciepła jest zabudowa mieszkaniowa, której potrzeby stanowią ponad 60%
potrzeb cieplnych miasta. Głównym sposobem pokrycia tego zapotrzebowania jest pozyskiwane
ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, które w skali miasta pokrywa około 58%.
Podstawowe elementy sieci ciepłowniczej przedstawiono na rysunku nr 45 - GOSPODARKA
ENERGETYCZNA.
3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przedsiębiorstwami produkującymi energię elektryczną w Toruniu są przede wszystkim:
- EDF Toruń – EC Wschód,
- Toruuńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Instalacje wytwórcze tych przedsiębiorstw nie przekraczają 2,5 MW i są źródłami o znaczeniu
lokalnym.
Głównym źródłem zasilania obszaru Torunia jest Krajowa Sieć Przesyłów
Elektroenergetycznych eksploatowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. PSE
Oddział w Bydgoszczy. Zasilanie odbywa się za pośrednictwem elektroenergetycznej stacji
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transformatorowej NN/WN Toruń Elana SE TEL 220/110 kV, zasilanej sieciami NN 220kV
z kierunków GPZ Grudziądz Węgrowo (GRU) i GPZ Włocławek Azoty (WLA).
Zasilanie systemu rozdzielczego odbywa się z poziomu 220 kV z wykorzystaniem transformacji
w sieci Toruń Elana z której energia jest rozprowadzana poprzez 19 napowietrznych linii
elektroenergetycznych 110 kV do 10 stacji transformatorowych WN/SN (GPZ) eksploatowanych
przez Energa Operator S.A i 2 stacji należących do Elana Energetyka.
Na terenie miasta łączna długość linii WN 110 kV wynosi 70,3 km. Przeważający udział mają
tu linie napowietrzne i tylko 5,1 km jest skablowana.
Tabela B VI 3-6 - Stacje WN/SN zasilające odbiorców na terenie miasta (GPZ)
Lp.
1

GPZ Bielawy

Przekładnia
napięciowa (kV)
110/15

GPZ Północ

110/15

GPZ Przysiek

110/15

GPZ Rubinkowo

110/15

GPZ Śródmieście

110/15

GPZ Wschód

110/15

GPZ Zachód

110/15

GPZ Południe

110/15

Nazwa

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

EC Toruń
110/6
GPZ Podgórz
110/15
2
GPZ-Elana 100/6
Energetyka
EC II , Z

Kierunek zasilania

Właściciel

GPZ Toruń Rubinkowo
GPZ Drwęca
GPZ Toruń Elana
GPZ Toruń Zachód
GPZ Toruń Wschód
GPZ Toruń Zachód
GPZ Toruń Południe
GPZ Unisław
GPZ Toruń Wschód
GPZ Toruń Bielawy
GPZ Północ

ENERGA Operator S.A.

GPZ Toruń Elana
GPZ Toruń Rubinkowo
GPZ Toruń Północ
GPZ Toruń Przysiek
GPZ Unisław
GPZ Toruń Przysiek
GPZ Ciechocinek
GPZ Toruń Elana
GPZ Ciechocinek
GPZ Toruń Elana
GPZ Toruń Wschód

Elana Energetyka Sp. z o.o.

Źródło:Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Torunia (projekt - Aktualizacja
2015)

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Torunia zajmują się:
- Energa Operator S.A.,
- PKP Energetyka S.A. (zasilanie obiektów kolejowych),
- Elana Energetyka Sp. z o.o. (zasilanie obszarów przemysłowych Boryszew S.A. oddział
Elana w Toruniu i terenów przyległych).
Dystrybucja energii odbywa się głównie poprzez linie elektroenergetyczne średniego napięcia
SN 15 KV, należące głównie do Energa Operator S.A. Łączna długość linii wynosi około 498
km, w tym 466 km należy do Energa Operator S.A. Linie skablowane stanowią około 85% całej
długości sieci 15kV. 696 elektroenergetyczne stacje transformatorowe SN/nN funkcjonują jako
obiekty wnętrzowe. Znajdujące się w tych stacjach transformatory charakteryzują się łączną
mocą zainstalowaną 269,9 MVA. Długość linii dystrybucyjnych niskiego napięcia nN wynosi
1 590 km, z czego 82 % stanowią sieci skablowane. Stan sieci oceniany jest jako dobry.
Do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. wchodzą sieci linii elektroenergetycznych
niskiego (nN) i średniego napięcia (SN), głównie dla potrzeb nietrakcyjnych. Linie
te przebiegają wzdłuż linii kolejowych. Łączna ich długość wynosi około 95 km. Sieć obejmuje
19 stacji transformatorowych o łącznej mocy 10 074 kVA. Linie SN 15kV to linie skablowane
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długości 30,5 km i napowietrzne o długości 13,0 km oraz linie nN skablowane o długości
51,1 km i napowietrzne o długości 0,5 km.
Stan techniczny sieci wg operatora spełnia wymagane normy techniczne.
Elana Energetyka Sp. z o.o. jest zasilana na poziomie 110 kV, posiada 2 GPZ 110/6 kV oraz 17
rozdzielni 6 kV w tym 2 stacje EC II i Z, 118 rozdzielni 0,4 kV zlokalizowanych na terenie
zakładu (obiekty produkcyjne, energetyczne i socjalno – biurowe). Sieć obejmuje kable 6 kV
o długości 280 km, 0,4 kV oraz prądu stałego, sterowniczego i sygnalizacyjnego.
Wielkość łącznego zużycia energii elektrycznej na obszarze miasta wyniosła około 6,1 TWh/rok
(± 5%) – wg danych Energa Operator S.A. Zużycie energii na sieci nN - stanowiło 48,81%
(99 910 odbiorców), SN - stanowiło 39,56% (101 odbiorców), WN - stanowiło 11,63%
(2 odbiorców). Przeciętne roczne zużycie energii przez odbiorcę na sieci nN kształtuje się na
poziomie 1 750 ± 100 kW/h. Udział gospodarstw domowych w strukturze zużycia energii na
sieci nN wynosi około 47,5%.
Uwarunkowania dotyczące gospodarki energetycznej sporządzono w oparciu o:
- Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Miasta Torunia na lata 2010-2025. przyjętego uchwałą Nr 874/2010 Rady Miasta
Torunia z dnia 9 września 2010r.,
- Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla obszaru miasta Torunia na lata 2010-2025 przyjętego uchwałą Nr 355/16 Rady Miasta
Torunia z dnia 21 lipca 2016r.
Podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedstawiono na rysunku nr 45 GOSPODARKA ENERGETYCZNA.
3.4.

Telekomunikacja

Toruń posiada rozbudowaną sieć infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej oraz
system telefonii komórkowej, oparty na stacjach bazowych. Na terenie Torunia zlokalizowane są
stacje bazowe operatorów telefonii komórkowej działających w Polsce. Na terenie miasta
znajdują się również nadajniki radiowe oraz nadajniki nadziemnej telefonii cyfrowej Multiplex
Telewizji Mobilnej.
Radiolinia – linia radiowa relacji SLR Toruń ul. Moniuszki 11/13 – SLR Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61 zarządzana przez TP EmiTel została wyłączona z eksploatacji. Linia
ta posiadała pas ochronny obejmujący tereny z ograniczeniami ich zagospodarowania
(wysokości zabudowy).
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr
106, poz. 675) wprowadziła nowe zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych,
umożliwiając praktycznie dowolne usytuowanie masztów i sieci telekomunikacyjnych z
pewnymi ograniczeniami na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na rysunku nr 46 TELEKOMUNIKACJA, przedstawiono
telekomunikacyjnych na terenie miasta – stan z 10.2015 r.
3.5.

rozmieszczenie

masztów

Odnawialne źródła energii – możliwości wykorzystania

„Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” (uchwała Nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10
listopada 2009 r.) jako jeden z priorytetów wskazuje „Rozwój wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, w tym biopaliw”. Celami określonymi w zakresie wykorzystania tych źródeł
są m.in.:
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie w energii finalnej do 15% w
roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
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-

osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie
udziału biopaliw II generacji,
ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw,
tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną a rolnictwem.

„Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” jest zgodna z pakietem klimatyczno – energetycznym
przyjętym przez Unię Europejską.
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148)
wprowadziła regulacje mające na celu wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
w wytwarzaniu energii finalnej.
Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się energie elektryczną lub
cieplną pochodzącą:
- z elektrowni wodnych,
- z elektrowni wiatrowych,
- ze źródeł wytwarzających energię z biomasy,
- ze źródeł wytwarzających energię z biogazu,
- z promieniowania słonecznego z wykorzystaniem słonecznych ogniw fotowoltaicznych lub
słonecznych kolektorów do produkcji ciepła,
- ze źródeł geotermalnych,
- ze spalarni lub współspalarni odpadów.
3.5.1. Elektrownie wodne
Ilość energii pochodzącej z wód płynących zależy od wielkości przepływu w rzece
oraz jej spadku. Toruń jest położony w dorzeczu Wisły. Jej najważniejsze dopływy na terenie
miasta to Drwęca oraz Struga Toruńska. Wielkość przepływów jednostkowych wynosi dla Wisły
na odcinku toruńskim ok. 950 m3/s, natomiast dla Drwęcy (u jej ujścia) - 24 m3/s. Toruńskie
Wodociągi Sp. z o.o. eksploatują małą elektrownię wodną przy jazie komunalnym na rzece
Drwęca, produkującą rocznie 120MWh energii.
3.5.2. Elektrownie wiatrowe
Wielkość zasobów energii wiatrowej zależy od zasobów energetycznych wiatru (jego prędkość i
częstotliwość powtarzania się poszczególnych prędkości) oraz przestrzennych możliwości
lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Z mapy opracowanej przez prof. Halinę Lorenc (IMiGW) wynika, że miasto znajduje się w III,
korzystnej, strefie charakteryzującej się średnioroczną prędkością wiatru 3-4 m/s. Średnia suma
energii wiatru mieści się w przedziale 1 000 – 1 250 kWh/m². Energia wiatru zależy również od
warunków terenowych: ukształtowania terenu i jego pokrycia – czynników decydujących o
klasie szorstkości terenu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki obliczono,
że średnia energia użyteczna wiatru w Toruniu na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu
wynosi 637,4 kWh, natomiast na wysokości 30 m – 1 044,7 kWh. Decyzję o inwestycji
„wiatraka” należy poprzedzić szczegółową analizą opłacalności.
W granicach miasta nie znajduje się żadna elektrownia wiatrowa. Uwarunkowania
środowiskowe i przyrodnicze wynikające z ochrony terenów Natura 2000, mogą mieć wpływ
na możliwości lokalizacji „wiatraków” w granicach miasta Torunia.
3.5.3. Biomasa
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Biomasą są substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji,
pochodzą z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu
przetwarzającego ich produkty oraz inne części odpadów, które ulegają biodegradacji.
Obecnie największe wykorzystanie biomasy odbywa się w tzw. procesie współspalania
z węglem (co-firing). Proces ten jest wykorzystywany przede wszystkim w krajach
wysokorozwiniętych, ze względu na normy ograniczające emisję gazów odlotowych ze źródeł
ciepła – przede wszystkim emisji związków siarki. Jedną z metod jest mieszanie węgla
z granulatem biomasy, pozwalające na obniżenie stężenie siarki zarówno w paliwie jak i
spalinach. Rozwiązanie takie pozwala na uniknięcie wysokich kosztów związanych
ze stosowaniem urządzeń do odsiarczania.
Do źródeł pozyskiwania zalicza się biomasa:
- z upraw energetycznych,
- pochodzenia rolniczego (przede wszystkim ziarna zbóż – owies, słoma),
- pochodzenia „drzewnego” (lasy, pobocza dróg, sady, zakłady przemysłu drzewnego, place
budowy,
- pochodząca z gospodarki leśnej,
- pochodząca z prac pielęgnacyjnych w plantacjach sadowniczych,
- pozostająca jako odpady w przetwórstwie i przemyśle.
Na terenie Torunia pozyskiwanie energii z biomasy dotyczyć mogą głównie zieleni miejskiej
i odpadów drzewnych.
3.5.4. Biogaz
Biogaz pozyskuje się z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych,
w oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów. Biogazownie są również miejscem
utylizacji odpadów – metan, główny składnik biogazu, jako gaz cieplarniany nie powinien być
emitowany do atmosfery. Osady z oczyszczalni ścieków mogą również stanowić surowiec
do produkcji biogazu.
Na terenie miasta Torunia biogaz jest wykorzystywany do produkcje energii elektrycznej i
cieplnej przez:
- Biogaz Inwestor Sp. z o.o. której głównym udziałowcem jest Gmina Miasto Toruń (w dniu
21 lipca 2016r. uchwałą nr 352/2016 Rada Miasta Torunia wyraziła zgodę na połączenie
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – spółka przejmujaca i Biogaz
Inwestor Sp. z o.o. – spółka przejmowana),
- Oczyszczalnię Ścieków „Centralną” podlegającą Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. (biogaz
jest spalany w agregatach prądotwórczych, a w przypadku awarii służy jako paliwo do
kotłów).
Biogaz Inwestor Sp. z o.o. pozyskiwał biogaz wysypiskowy na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) oraz zamkniętego i zrekultywowanego
Miejskiego Składowiska Odpadów (MSO) przy ul. Kociewskiej. ZUOK i MSO są zarządzane
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Instalacja biogazowa została uruchomiona
w 1997 r.
Instalacja odgazowywania składowiska ZUOK składa się z 47 studni w kwaterze składowiska.
Gaz wysypiskowy rurociągami przysyłany jest do Kontenerowej Stacji Odzysku Biogazu.
Następnie biogaz (zawartość metanu 40-50%) jest transportowany rurociągiem do urządzeń
służących do energetycznej utylizacji biogazu.
Na zrekultywowanym składowisku MSO znajduje się 82 studnie gazowe. Pryzma składowiska o
wysokości 38m zajmuje teren o powierzchni około 14 ha. Instalacja składa
się z 2 kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych o łącznej mocy elektrycznej 925 MWe
i mocy cieplnej 988 MWt.
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Wyprodukowana energia cieplna w całości przekazywana jest do lokalnej sieci ciepłowniczej
EDF Toruń S.A. Wytworzona energia elektryczna w części zaspokaja potrzeby własne (około
400 MWh/rok), a pozostała część jest dostarczana do lokalnej sieci elektroenergetycznej Energa
Operator SA.
Na terenie zakładu rocznie zostaje zutylizowany biogaz w ilości około 3,5 mln Nm 3 (1,1 mln
Nm3z ZUOK).
Tabela B VI 3-7 - Ilość zutylizowanego biogazu oraz produkcja energii w latach 2010-2014
Ilość / rok
zutylizowanego
gazu
składowiskowego
tys. Nm3
wyprodukowanej
energii elk.
MWh
wyprodukowanego
ciepła
MWh

2010

2011

2012

2013

2014

prognoza
2020

2025

2030

3 545,7

3 550,6

3 879,1

3 598,9

3 570,6

2 338,5

1 620,0

1 127,0

5 645

5 927

6 626

5 527

5 557

3 320

2 320

1 600

5 712

5 681

5 694

5 401

4 980

3 851

2 691

1 856

Źródło:Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Torunia (projekt - Aktualizacja
2015)

Na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Szosa Bydgoska 49 znajduje się instalacja
energetycznego wykorzystania biogazu uzyskiwanego metodą fermentacji metanowej. Instalacja
składa się z 3 agregatów prądotwórczych o łącznej mocy elektrycznej 1 240 kW i mocy cieplnej
1 620 kW oraz dwóch kotłów o łącznej mocy 1,44 MW.
W instalacji rocznie zużywa się około 2,2 mln Nm 3 biogazu na potrzeby agregatów i 199,9 tys.
Nm3 biogazu na potrzeby kotłów. Głównym paliwem dla kotłów jest gaz ziemny – 11,5 tys. Nm3
rocznie (dane z 2015r.).
Uzyskana energia cieplna (23 594 GJ) wykorzystywana jest na potrzeby własne (technologia,
ogrzewanie). Pozyskana energia elektryczna (4 298MWh) w znacznej części zaspokaja potrzeby
oczyszczalni (dane z 2015r.).
3.5.5. Energia słoneczna (fotowoltaika i kolektory słoneczne)
Energia promieniowania słonecznego jest szeroko dostępnym, zero emisyjnym źródłem energii.
Wykorzystanie energii słonecznej odbywa się na dwa główne sposoby:
- produkcja energii elektrycznej przez panele (ogniwa) fotowoltaiczne;
- produkcja energii cieplnej przez kolektory słoneczne.
Roczne sumy promieniowania słonecznego na terenie miasta pozwalają uzyskać energię od
1 100 do 1 150 kWh/m2.
Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii
promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu tzw.
efektu fotowoltaicznego polegającego na powstaniu siły elektromagnetycznej w materiałach o
niejednorodnej strukturze, podczas ich ekspozycji na promieniowanie.
Ogniwa słoneczne łączy się ze sobą w układy zwane modułami fotowoltaicznymi, a te z kolei
służą do budowy systemów fotowoltaicznych.
Dla umożliwienia korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej w modułach fotowoltaicznych
konieczne jest zbudowanie systemu składającego się z :
- modułu fotowoltaicznego,
- akumulatora magazynującego energię,
- przetwornicy zmieniającej prąd stały wytwarzany przez moduł na prąd zmienny.
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Pozyskiwanie energii wytwarzanej w modułach fotowoltaicznych jest najczęściej stosowane
przy:
 zasilaniu budynków położonych poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej,
 zasilaniu domków letniskowych,
 zasilaniu urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, automatyki
przemysłowej itp.
Kolektory słoneczne wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej jak również
do ogrzewania budynków. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie kolektorów słonecznych
poprzez zasobnik ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym lub pompą ciepła. Kolektory mogą
byś również wykorzystywane do podgrzewania wody basenowej i szklarni.
Na terenie Torunia produkcja energii wykorzystującej kolektory słoneczne realizowana jest
przez inwestorów prywatnych i instytucje publiczne. W 2015 r. odnotowano funkcjonowanie 26
instalacji kolektorów słonecznych, w tym obiekty użyteczności publicznej:
- Zespół Szkół nr 14 przy ul. Hallera (101 m² powierzchni czynnej kolektorów),
- Straż Pożarna przy ul. Legionów (40 m² powierzchni czynnej kolektorów),
- Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Św. Józefa (80 m² powierzchni czynnej
kolektorów).
Kolektory przy domach jednorodzinnych - łączna powierzchnia czynna kolektorów to około
70m2.
3.5.6. Energetyka geotermalna
W odróżnieniu od innych odnawialnych źródeł energii, potencjał energii geotermalnej jest
wcześniej skumulowany i wieloletni. Jako zasób geotermalny jest traktowane ciepło pochodzące
z mediów o temperaturze co najmniej 200C. Kryteria brane pod uwagę to głębokość zasobów
występowania, temperatura oraz mineralizacja.
Geotermia płytka (GNE) jest technologią, która ma duże możliwości zastosowania na terenie
miasta, dla takich nieruchomości jak domy jednorodzinne, osiedla, domy wczasowe, domy
opieki społecznej, budynki biurowe, kościoły, zakłady produkcyjne itd. Geotermia głęboka
(GWE) może stanowić bazę do dużych instalacji zapewniających ogrzewanie dla większej ilości
budynków.
Toruń jest położony na środkowym basenie geotermalnym, na terenie okręgu grudziądzkowarszawskiego. Na głębokości 2 000 – 2 400 metrów zasoby wód geotermalnych występują w
piaskowcach liasu, cechujących się dużą porowatością. Wody z tego poziomu zawierają dużo
piasku oraz składników mineralnych. Na głębokości 2 400 – 3 000 metrów znajdują się warstwy
wapnienia muszlowego o bardziej zróżnicowanych warunkach wodonośnych. Pomimo
większego (niż w wyższej warstwie) zmineralizowania, wody z tego poziomu są niezwykle
czyste.
Tabela B VI 3-8 - Wykaz zbiorników hydrotermalnych występujących na obszarze miasta
Torunia
Lp.

Zbiornik

Strop [m]

1
2
3
4
5
6

Kreda dolna
Jura górna
Jura środkowa
Jura dolna
Trias górny
Trias dolny

200 - 800
500 - 1000
1200 – 1550
1600 - 2000
2300 – 2450
2900 - 3000

Miąższość
wód [m]
100 - 200
300 - 400
100 – 140
300 - 350
60 – 100
90 - 110

Mineralizacja
[g/m3]
< 10
15 - 30
50 – 70
80 – 100
150 - 180
180 - 200

Temperatura
[0C]
< 30
25 - 45
45 - 55
55 - 65
75 - 85
100 - 110

Wydajność
[m3h]
75 - 150
35 - 45
90 - 120
135 - 150
50 - 70
50 - 60

Źródło: „Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych żródeł energii na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”
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W okolicach Torunia występują najcieplejsze wody i proadzi się najbardziej zaawansowane
badania wód geotermalnych (takich, których temperatura wypływu wynosi ponad 20ºC) w
województwie kujawsko-pomorskim. Otwór wiertniczy Toruń-1 powstał w 1979 r. jego
głębokość wynosi 5904 m. Ostatnie badania z 2005 r. wykazały temperaturę ok. 50ºC na
głębokościach 1000-2000 m. W 2008 r. w otworze TG-1 na głębokości 2531 m odkryto źródła o
temperaturze 60ºC. Według szacunków naukowców, na głębokości 3000 m mogą znajdować się
wody o temperaturze 90ºC (umożliwiają produkcję energii elektrycznej), a wody geotermalne
wokół Torunia mogą osiągać temperaturę 200ºC.
W maju 2013 r. Marszałek Województwa Kujawsko – pomorskiego udzielił koncesji firmie
„Geotermia Toruń” Sp.z o.o. ( należąca do Fundacji Lux Veritatis ) na wydobycie wód
geotermalnych z otworów jury dolnej ze złoża wód termalnych „Toruń” – otwór Toruń TG-1.
Otwór zlokalizowany jest na działce nr 213/3 (obręb 22) w zachodniej części miasta.
W ramach koncesji wyznaczono granicę obszaru górniczego o powierzchni 59,82km 2 i granicę
terenu górniczego o powierzchni 0,048 km2 oraz wydobycie pompą głebinową 320m3/h wody.
Temperatura w złożu wynosi około 600 Gorąca ciecz chlorkowo – sodowa ze złoża ma być
wykorzystywana do pozyskiwania energii cieplnej, balneologii i rekreacji. Znaczące utrudnienie
dla pozyskiwania ciepła z zasobów geotermalnych stanowi wysokie zasolenie złóż.
Pompy ciepła
Energię geotermalną można również wykorzystywać instalując pompy ciepła i kolektory
gruntowe (poziome lub pionowe). Pompy ciepła stosowane są do ogrzewania budynków,
przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.
Systemy pracy instalacji grzewczej przy wykorzystaniu pompy ciepła dzieli się na:
- system monowalentny – pompa ciepła stanowi jedyny generator ciepła pokrywający
w każdej sytuacji pełne zapotrzebowanie,
- system biwaletny (równoległy) – pompa cieplna pracuje jako jedyny generator ciepła
do momentu dołączenia drugiego urządzenia grzewczego, po przekroczeniu punktu
dołączenia pompa pracuje z drugim urządzeniem (np. kotłem gazowym, ogrzewaniem
elektrycznym),
- system biwaletny (alternatywny) – pompa cieplna pracuje jako jedyny generator ciepła do
momentu dołączenia drugiego urządzenia grzewczego, po przekroczeniu punktu dołączenia
pracuje wyłącznie drugie urządzenie.
Na terenie miasta pompy ciepła znajdują się w budynkach mieszkalnych:
- w budynkach osiedla mieszkaniowego Nad Doliną przy ul. Przy Skarpie (6 pomp ciepła o
łącznej mocy 156 kW),
- w 4 domach jednorodzinnych,
- oraz w obiektach: Hotel Bulwar ( moc około 220kW) i Terenowej Stacji Doświadczalnej
Instytutu Ochrony Roślin ( moc około 15kW).
Dane dotyczące OZE oparto o:
-

-

-

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy
Miasta Torunia na lata 2010-2025 - przyjętego uchwałą Nr 874/2010 Rady Miasta Torunia z
dnia 9 września 2010 r.,
„Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych żródeł energii na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego” Kujawsko Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku 2010 r.,
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Gminy Miasta Toruń do 2020 r.”
- przyjęty uchwałą Nr 576/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r.,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020 przyjęty
uchwałą Nr 177/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r.,
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-

3.6.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla obszaru miasta Torunia przyjęta uchwałą Nr 355/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca
2016r.,
Instytucje na terenie Torunia wspierające rozwój OZE

Na terenie Torunia działają 2 placówki Banku Ochrony Środowiska, który podpisał umowę z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na kredytowanie inwestycji w zakresie OZE. Sam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej również udziela pomocy finansowej w formie preferencyjnych pożyczek
i dotacji. O dopłatę do upraw roślin energetycznych można się ubiegać w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprócz wyżej wymienionych placówek w mieście
działają także dwie instytucje wpierające rozwój OZE pod kątem naukowo-badawczym,
wdrożeniowym oraz promocji: Międzynarodowe Stowarzyszenie Biopaliw oraz Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego.
3.7

Działania na rzecz zrównoważonej energii i ograniczenia niskiej emisji

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta są emisje:
- ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych na cele komunalne
i bytowe (węgiel, drewno),
- liniowe związane z ruchem samochodów (szczególnie starych pojazdów z silnikami diesla),
- punktowe pochodzenia technologicznego (przemysł),
- z centralnych źródeł ciepła (w niewielkim udziale).
Rozproszone nieefektywne źródła ciepła tzw. niska emisja są główną przyczyną przekroczenia
stężenia pyłów i benzo(a)pirenu B(a)P.
Z uwagi na jakość powietrza miasto Toruń zostało objęte programami ochrony:
- ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 – uchwała
Nr XLII/699/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 października
2013 r.w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta
Torunia ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10,
- ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM
2,5 – uchwała Nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25
stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Torunia
ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM
2,5,
- ze względu na przekroczenie docelowych poziomów benzo(a)pirenu B(a)P –.uchwała Nr
XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w
sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko –
pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.
Zgodnie z uchwałą nr 576/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r. władze miasta
wyraziły zgodę na przystąpienie do inicjatywy „Porozumienia między Burmistrzami”
(wspieranej przez Komisję Europejską) i przyjęły „Plan działań na rzecz zrównoważonej
energii” (SEAP) dla Gminy Miasta Toruń do 2020r.”. „Porozumienie” jest ściśle związane
z realizacją celów europejskiej strategii energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym i ma
na celu poprawę jakości życia mieszkańców.
„Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla Gminy Miasta Toruń” zawiera analizę
ogólnych celów i uwarunkowań możliwości redukcji emisji. W planie ustalono działania
zmierzające do ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej
oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ma to na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1998.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń – uchwała nr 177/15 z 29 października
2015 r. stanowi kontynuację ustaleń przyjętych w programie SEAP i szczegółowo odnosi się do
potrzeb oraz propozycji działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Uchwałami Rady
Miasta Torunia nr 524/16 z dnia 16 czerwca 2016r. i nr 589/17 z 22 czerwca 2017r. zmieniono
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń.
W planie tym przedstawiono zużycie energii w gminie oraz emisję dwutlenku węgla (CO 2). W
roku bazowym 1998 największy udział emisji CO2 przypadał na budownictwo mieszkaniowe,
przemysł i budownictwo niekomunalne z urządzeniami usługowymi. Najmniejszy udział emisji
miał sektor komunalnego oświetlenia publicznego (1%).
W roku kontrolnym 2013 poziom emisji znacząco obniżył się w przemyśle (43,5%). Wzrost
emisji odnotowano w dziale budynki – wyposażenie/urządzenia komunalne (10,4%) oraz dziale
transport prywatny i komercyjny (107,1%).
W łącznym rozrachunku, uwzględniając wszystkie kategorie nastąpił spadek emisji CO2 o
około13,5%.
Tabela B VI 3-9 - Porównanie emisji CO2 w Toruniu w roku 1998 i 2013
Kategoria
Budynki – wyposażenie/urządzenia
komualne
Budynki – wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publ.
Przemysł
Budynki wyposażenie/urządzenia i
przemysł - łacznie
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Transport łącznie
Całkowita suma

Emisja CO2
BEI (1998r.)
32 588

MEI (2013r.)
35 969

Zmiana (%)
10,4

Trend
negatywny

308 587

278 350

9,8

pozytywny

495 358
9 589
430 992
1 277 093

409 489
10 749
243 410
977 967

17,3
12,3
43,5
23,4

pozytywny
negatywny
pozytywny
pozytywny

19 571
108 845
128 416
1 405 509

14 397
221 714
236 111
1 214 078

26,3
107,1
86,5
13,5

pozytywny
negatywny
negatywny
pozytywny

Źródło: plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020

W programie scharakteryzowano zużycie energii w roku 1998 i 2013. Największe zużycie
energii przypadło na budownictwo mieszkaniowe. Wielkość ta stanowi prawie połowę
całkowitego zużycia w kategorii budynki wyposażenie/urządzenia i przemysł.
Całkowite zużycie energii w latach 1998 i 2013 charakteryzuje trend pozytywny, gdyż zużycie
energii w sektorze mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym uległo zmniejszeniu o 17,1%.
Świadczy to realizacji termomodernizacji i oszczędnością energii w przemyśle.
Zwiększenie zużycia energii odnotowano w komunalnym oświetleniu publicznym (około 30%).
W kategorii transportu spadek zużycia energii nastąpił w transporcie publicznym (około10%), co
jest spowodowane wymianą taboru. W transporcie niepublicznym nastąpił wzrost zużycia o
około 109%.
W łącznym rozrachunku, uwzględniając wszystkie kategorie nastąpił spadek zużycia energii o
około1%.
Tabela B VI 3-10 - Porównanie końcowe zużycia energii w Toruniu w roku 1998 i 2013
Kategoria
Budynki – wyposażenie/urządzenia
komualne
Budynki – wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomualne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publ.
Przemysł

Końcowe zużycie energii (MWh)
BEI (1998r.)
MEI (2013r.)
69 961
66 927

Zmiana (%)
4,34

Trend
pozytywny

640 323

575 086

10,19

pozytywny

1 242 032
9 744
550 847

1 042 442
12 927
385 844

16,07
32,67
29,95

pozytywny
negatywny
pozytywny
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Budynki wyposażenie/urządzenia
przemysł - łacznie
Transport publiczny
Transport prywatny i komercyjny
Transport łącznie
Całkowita suma

i

2 512 914

2 083 228

17,10

pozytywny

44 744
422 184
466 928
2 979 842

39 330
882 902
922 832
3 006 060

10,76
109,13
97,64
0,88

pozytywny
negatywny
negatywny
negatywny

Źródło: plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020

W ramach realizacji programów ochrony powietrza oraz dbałości o stan powietrza
atmosferycznego gmina m.in:
- udzieliła dofinansowań na wymianę kotłów węglowych na niskoemisyjne lub podłączenie
obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, zgodnie z uchwałą nr 77/11 rady Miasta Torunia
z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasta Toruń,
- przystąpiła do programu. ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą: KAWKA I, KAWKA II, KAWKA III.
W ramach programu KAWKA dofinansowywane są następujące działania:
- zmiana systemu ogrzewania na niskoemisyjne
- termomodernizacja budynków wielorodzinnych,
- zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła
opalanym węglem kamiennym.
W ramach programu KAWKA I oraz KAWKA II gmina pozyskała ponad 8 mln zł
dofinansowania na powyższe cele. Obecnie gmina oczekuje na rozstrzygnięcie programu
KAWKA III. Program KAWKA I zakończony został w roku 2016, zakończenie pozostałych
przewidziane jest do końca 2018 roku.
W latach 1997 -2015 poprzez działania Gminy Miasta Toruń ograniczono niską emisję:
- w około 3 480 lokalach – zastąpiono kotły węglowe i piece kaflowe na nowoczesne kotły
niskoemisyjne (zasilane gazem, olejem opałowym, energią elektryczną) lub podłączono
lokale do sieci ciepłowniczej,
- zlikwidowano 759 lokalnych kotłowni węglowych (jednostek kotłowych c.o.
w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz budynkach gospodarczych) przy udziale
środków gminnego funduszu,
- zlikwidowano 5 137 pieców kaflowych opalanych węglem kamiennym w mieszkaniach.
Charakterystyka i wielkość użytkowników niskiej emisji oraz możliwości i kierunki jej redukcji
zostały również ujęte w Aktualizacji założeń do planu zaopatrzeniu w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia przyjętego uchwałą Nr 355/16 Rady Miasta
Torunia z dnia 21 lipca 2016r.
Dane dotyczące zrównoważonej energii i ograniczenia niskiej emisji:
- Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Gminy Miasta Toruń do 2020 r.”
- przyjęty uchwałą Nr 576/13 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2013 r.
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020 przyjęty
uchwałą Nr 177/15 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r. oraz zmiana
przyjęta uchwałą nr 324/16 Rady Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2016r.
4. GOSPODARKA ODPADAMI
4.1. Zasady gospodarki odpadami w województwie
Zasadniczymi dokumentami, określającymi kierunki rozwoju systemu gospodarowania
odpadami na terenie powiatu są następujące dokumenty strategiczne:
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 88
z dnia 01 lipca 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 784),
178
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2023 (Uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r). We wrześniu 2016 roku Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedłożył do opiniowania gminom projekt nowego
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który obejmować będzie lata 2016-2022 z
perspektywą do 2030 roku.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 wyznacza kierunki działań w zakresie
gospodarki odpadami, w tym w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz
kształtowania prawidłowego systemu gospodarki odpadami na lata 2016-2022 oraz
perspektywicznie do 2030 roku.
Projekt Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z
perspektywą na lata 2023-2028 zawiera:
 analizę stanu gospodarki odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w
zakresie poszczególnych rodzajów odpadów według stanu ilościowego na 31.12.2014 r., a w
zakresie RIPOK według stanu na 31.12.2015 r.,
 prognozę demograficzną dla powiatów województwa i prognozę zmian w zakresie
gospodarki odpadami do 2030 r.,
 wskazuje cele i kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz
kształtowania systemu gospodarowania odpadami,
 harmonogram realizacji zadań do roku 2022 z perspektywą do 2028 r., których realizację
Samorząd Województwa będzie inicjował, wspierał, koordynował bądź opiniował.
Załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Plan inwestycyjny, który
określa potrzebną w województwie kujawsko-pomorskim infrastrukturę zapewniającą
osiągniecie założonych celów w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Głównymi działaniami w sferze gospodarki odpadami komunalnymi niezbędnymi do realizacji
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 2022 r., wskazanymi w w/w dokumencie są:
 Prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w ramach systemu regionów
gospodarki odpadami komunalnymi i w oparciu o Regionalne Instalacje Przetwarzania
Odpadów Komunalnych.
 Propagowanie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym
w szczególności ograniczenie marnotrawienia żywności.
 Utrzymanie tendencji ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów.
 Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50%
ich masy do 2020 r.
 Osiągnięcie, w terminie do 2025 r., poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia ogólnej masy odpadów komunalnych w wysokości 60%, a do roku 2030
w wysokości 65%.
 Redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.
 Ujednolicenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej
w obrębie Regionów gospodarki odpadami komunalnymi – do końca 2020 r.
 Dokończenie działań w zakresie zamykania i rekultywacji lokalnych składowisk odpadów
do końca 2022 roku.
 Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie gminnych punktów selektywnego
zbierania odpadów do końca 2022 roku, poprzez wspieranie projektów inwestycyjnych gmin
i podmiotów prowadzących Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 Wspieranie działań w zakresie tworzenia punktów napraw i przygotowania odpadów do
ponownego użycia.
 Wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia do
końca 2020 r. poprzez wdrożenie kontroli postępowania z bioodpadami.
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Tworzenie przez gminy wspólnych systemowych i kompleksowych rozwiązań
w gospodarce odpadami komunalnymi, pozwalających na osiąganie wymaganych prawem
poziomów odzysku i recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz redukcji
składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Zmniejszenie liczby miejsc porzucania odpadów komunalnych, poprzez zwiększenie
dostępności do PSZOK-ów i objęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich nieruchomości.
Wdrażanie nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów w szczególności metod
odzysku i recyklingu odpadów surowcowych i odpadów ulegających biodegradacji
zebranych selektywnie.

W zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym w projekcie
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wskazano następujące kierunki działań:
 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości
w zakresie unikania wytwarzania odpadów, należytego postępowania z odpadami (w tym
m.in. segregacja u źródła powstawania, zaniechanie mieszania odpadów poużytkowych z
innymi odpadami).
 Tworzenie sprawnych systemów zbierania odpadów poużytkowych.
 Kontrole podmiotów wytwarzających i przetwarzających odpady powstające
z produktów (poużytkowe) w zakresie zgodności postępowania z obowiązującymi
przepisami prawa,
 Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów poużytkowych ze
źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa
domowe).
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 20182023”, wyznaczonych zostało 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Miasta
Toruń położona jest w Regionie 5 - Bydgosko-Toruńskim. Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami wyznacza regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, do których
przekazywane muszą być, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9 e ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz odpady
zielone. Jedną z regionalnych instalacji dla Bydgosko-Toruńskiego regionu gospodarki
odpadami komunalnymi jest należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, położony przy ul. Kociewskiej
w Toruniu. Instalacja ta prowadzi mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
komunalnych, jej elementem składowym jest także składowisko odpadów.
Projekt Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z
perspektywą na lata 2023-2028 zakłada funkcjonowanie na terenie województwa czterech
regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a miasto Toruń znajdować ma się
w Regonie 4 - Zachodnim, obejmującym część gmin z powiatu bydgoskiego, toruńskiego,
mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego oraz miasta Toruń i Bydgoszcz (łącznie 956 tys.
mieszkańców), w którym obok Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych,
funkcjonującego przy ul. Kociewskiej Toruniu, znajduje się 5 innych instalacji do
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Gmina Miasta Toruń działając na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego
w dniu 29.10.2009 r. z miastem Bydgoszcz współuczestniczy w realizacji projektu związanego
z budową i eksploatacją Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (dalej
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ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego (umowa o dofinansowanie nr
POIS. 02.01.00-00-007/09-00 z dnia 03.03.2011 r.). Efektem realizacji w/w porozumienia jest
rozpoczęcie od początku 2016 roku działalności w Bydgoszczy (w Bydgoskim Parku
Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Ernsta Petersona 22) instalacji termicznego
przekształcania odpadów o wydajności 180 000 Mg/rok. W dniu 26 października 2015 r. Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XIII/286/15 (zmieniającą uchwałę Nr
XXVI/435/12) w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, która wpisała w/w instalację
na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu
5 Bydgosko-Toruńskiego.
4.2. Zasady gospodarki odpadami w mieście
W wyniku zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2011 r., poz. 897) od 1 lipca 2013 roku. Gmina Miasta Toruń realizuje obowiązek
zorganizowania systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy. Usługa odbioru odpadów komunalnych wykonywana jest
przez MPO Sp. z o.o. w Toruniu, który to podmiot został wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego.
W dniu 29.10.2015 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 178/15, na mocy której
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu zostało
powierzone wykonywanie części zadań własnych Gminy Miasta Toruń z zakresu prowadzenia
gospodarki odpadami komunalnymi oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Zgodnie z zawartą w dniu 04.01.2016 r. ze spółką MPO umową o świadczenie usług
publicznych podmiot ten jest zobowiązany do dnia 31.12.2025 r. do zagospodarowania
w instalacji ZUOK części odebranego z terenu gminy strumienia odpadów komunalnych oraz
do utrzymywania w ruchu instalacji ZUOK, jej modernizowania i rozbudowy w zależności
od potrzeb. Pozostała część strumienia odpadów przekazywana jest do Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.
Gmina jako organizator sytemu odbierania odpadów komunalnych przejęła obowiązek
wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów,
a za odbiór i zagospodarowanie odpadów uiszcza opłatę, której wysokość została określona
w uchwale nr 302/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 roku.
Elementem systemu odbioru odpadów są także funkcjonujące na terenie miasta dwa Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujące się przy ul. Kociewskiej
37 i Dwernickiego 15 a. W punktach tych mieszkańcy pozostawić mogą bezpłatnie między
innymi odpady wielkogabarytowe, budowlane (do 1 m 3 rocznie na gospodarstwo domowe) oraz
niebezpieczne.
Na terenie miasta jedynym obiektem zagospodarowania odpadów komunalnych jest Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. W skład tej instalacji wchodzą
następujące obiekty:
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – zdolność przyjmowania
84 700 Mg/rok, ma powierzchnię 6,6 ha oraz pojemność 1 080 000 m3,
- sortownia odpadów – zdolność przetwarzania sortowni 85 500 Mg/rok odpadów
zmieszanych, w tym przepustowość linii sortowniczych dla odpadów surowcowych
27 000 Mg/rok,
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-

kompostownia odpadów organicznych – zdolność przetwarzania 8 000 Mg/rok,
instalacja biologicznego przetwarzania odpadów (stabilizacji odpadów) w technologii
Biodegma - zdolność przetworzenia 40 000 Mg/rok odpadów,
kompostownia odpadów zielonych – zdolność przetwarzania 3 000 Mg/rok,
zakład przetwarzania odpadów budowlanych – zdolność przetwarzania 25 000 Mg/rok,
zakład przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – zdolność przetwarzania 4 000 Mg/rok,
magazyn odpadów niebezpiecznych.

Składowisko odpadów przy ul. Kociewskiej zajmuje powierzchnię ok. 6,6 ha. Uwzględniając
obecne wymagania prawne w zakresie zakazu składowania frakcji wysokoenergetycznej oraz
przekazywanie części strumienia odpadów do ZTPOK w Bydgoszczy zabezpiecza ono w
zupełności potrzeby Torunia na najbliższe lata. Składowisko jest zabezpieczone systemem
materiałów izolacyjnych i warstwami drenażowymi, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony
środowiska.
Odcieki ze składowiska, w celu zapewnienia ich właściwego stopnia oczyszczenia, kierowane są
do instalacji odwróconej osmozy. Ponadto składowisko wyposażone jest w system odgazowania
obejmujący 24 studnie odgazowujące oraz moduł przygotowania biogazu wraz z pochodnią
gazu, z możliwością zamontowania w późniejszym czasie agregatu prądotwórczego.
System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje w Toruniu od 1993 r. Zgodnie z
zasadami określonymi w uchwale nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń
mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zużyte opony.
Pojemniki do selektywnej zbiórki rozstawione są na terenach nieruchomości zamieszkałych,
terenach miejskich, placówkach oświatowych oraz w przedsiębiorstwach. Obecnie na terenie
miasta rozstawionych jest ponad 2 800 szt. pojemników do zbiórki odpadów surowcowych tworzyw sztucznych, papieru, oraz szkła (wg. stanu na 31 lipca 2016 r.).
4.3. Odpady powstające w sektorze komunalnym
Tabela B VI 4-1 - Zestawienie ilości i rodzaju zebranych w Toruniu odpadów komunalnych
w latach 2014-2015.
Rodzaje odpadów
Odpady komunalne ogółem
w tym:
Zmieszane odpady komunalne

ilość [Mg]
2014 rok 2015 rok
77 247
79 213
54 842

55 970
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Odpady zielone i bioodpady
Odpady surowcowe (papier, tworzywa sztuczne, szkło)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- baterie i akumulatory małogabarytowe,
- leki,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- pozostałe.

5211
8038
648

5522
9018
864

1,5
5,3
53,4
1,4

1,0
6,4
81,0
3,4

Źródło: wg danych UMT

4.4. Komunalny system podziemnych pojemników na odpady w obrębie Starego Miasta
Uchwała Nr 908/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń
wprowadziła dodatkową możliwość zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach
podziemnych. Potrzeba zastosowania takiego rozwiązania gromadzenia odpadów pojawiła się
w obrębie Zespołu Staromiejskiego, w której to dzielnicy z uwagi na jej historyczny charakter
zbieranie odpadów w tradycyjnych pojemnikach naziemnych lub w systemie workowym jest
uciążliwe, zwłaszcza w okresie letnim.
W obrębie Zespołu Staromiejskiego funkcjonują zestawy podziemnych pojemników na odpady
komunalne, z których korzystać może blisko 2500 mieszkańców dzielnicy. Każdy zestaw skład
się z trzech pojemników: na odpady suche (o poj. 5 m3), na odpady zmieszane (poj. 5 m3) i na
szkło (poj. 3 m3). Dostęp do pojemnika wymaga użycia karty czipowej, którą otrzymują
wszystkie gospodarstwa domowe wyrażające chęć korzystania z takiego systemu odbierania
odpadów.
Pojemniki posiadają monitoring stopnia napełnienia, a informacje o ilości zgromadzonych
wewnątrz odpadów są przekazywane do operatora, którym jest MPO Sp. z o.o. z Torunia.
4.5. Odpady powstające w sektorze gospodarczym i usługowym
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za sposób gospodarowania
odpadami pełną odpowiedzialność ponoszą ich posiadacze (wytwórcy odpadów lub inne
podmioty, które przejęły odpowiedzialność za wytworzone odpady). Są oni zobowiązani do
postępowania z odpadami, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o odpadach i
w posiadanych uzgodnieniach z zakresu gospodarki odpadami.
W obowiązującym stanie prawnym podmioty takie zobowiązane są do uzyskania pozwolenia na
wytwarzanie odpadów (w przypadku eksploatacji instalacji), zezwolenia na transport, zbieranie
lub przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów. Decyzje z zakresu gospodarowania
odpadami wydawane są na poziomie powiatu (w przypadku Gminy Miasta Toruń przez
Prezydenta Miasta) lub województwa (przez Marszałka Województwa). W przypadku terenów
zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Działające na terenie miasta podmioty gospodarcze są źródłem odpadów. W roku 2015
największe ilości odpadów innych niż komunalne powstały (wg danych z wojewódzkiego
systemu odpadowego) w następujących zakładach:
- Elana – Energetyka Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
- Elana-Pet Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 ,
- Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. – ul. Rybaki 31/35,
- Bella Sp. z o.o. – ul. Szosa Lubicka 157 a,
- Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor – ul. Starotoruńska 5,
- Cereal Partners Poland – Pacific Sp. z o.o. – ul. Szosa Lubicka 38/58,
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- Pack Druk Poligrafia Uszok & Uszok S.A. – ul. Dwernickiego 52/56.
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VII.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym prezydent miasta sporządza studium zawierające część
tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim
opracowaniem.
W studium określa się w szczególności: (...) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art.48 ust.1
(programy służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym).
2.
ANALIZA
USTALEŃ
I REGIONALNEGO

DOKUMENTÓW

POZIOMU

KRAJOWEGO

2.1. Ustalenia zapisane w dokumentach poziomu krajowego – Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
Najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski – jest „Koncepcja
przestrzennego zagospodarowania kraju” Jego celem strategicznym jest efektywne
wykorzystanie przestrzeni kraju i jego zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do
osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu.
W dniu 13 grudnia 2011r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030).
Zgodnie z w/w dokumentem, rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i ważnym elementem
systemu europejskiego, stanie się współzależny, otwarty układ obszarów funkcjonalnych
najważniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.
„Ukształtowany historycznie policentryczny charakter struktury osadniczej zostaje utrzymany,
wzmocniony i sprzyja rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz spójności terytorialnej
całego kraju. W skład policentrycznej metropolii sieciowej w roku 2030 wchodzą: rdzeń
metropolii sieciowej, który tworzy Warszawa (ze swoim obszarem metropolitalnym) oraz
następujące ośrodki metropolitalne (wraz ze swoimi obszarami metropolitalnymi): /.../
Bydgoszcz i Toruń, /.../.”
/.../„W obrębie policentrycznej metropolii sieciowej procesy integracji i współzależności funkcji
miast i ich obszarów funkcjonalnych powodują wytwarzanie silnych układów dwubiegunowych
i wielowierzchołkowych: /.../ Bydgoszcz-Toruń. Dzięki intensyfikacji współpracy i zapewnieniu
synergii powiązań układy tych miast odgrywają istotną rolę w procesach gospodarczych nie
tylko Polski, ale także Europy./.../”
/.../„W następstwie postępującego procesu metropolizacji gospodarki w głównych węzłach
systemu osadniczego oraz na ich obszarach funkcjonalnych skupiają się inwestycje oraz
nowoczesna działalność gospodarcza, wspierana potencjałem ośrodków uniwersyteckich i
badawczych.”/.../
Ustalenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) dotyczące
ukadu komunikacyjnego oraz „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015” i
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„Wieloletniego Programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”
opisano w rozdziale V. Uwarunkowania systemów komunikacji (V.6 Planowanie systemu
transportowego na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym).
2.2. Ustalenia zapisane w dokumentach poziomu regionalnego
2.2.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony
uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXI/135/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. sporządzony został
pod „rządami” ustawy z dnia 7 lipca 1993 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniu 23 kwietnia 2007 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr
VII/91/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w jego granicach administracyjnych.
Następnie w dniu 27 października 2014r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął
kolejną uchwałę (Nr LIV/823/14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w planu, w której
również uchylono z 2003r. Prace nad projektem ww. dokumentu trwają.
Wg obowiązującego dokumentu - nadrzędnym celem zagospodarowania województwa
kujawsko-pomorskiego jest zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących
konkurencyjność regionu i jakość życia jego mieszkańców. O konkurencyjności struktur
przestrzennych decyduje przede wszystkim: stopień koncentracji potencjału ludzkiego
i gospodarczego, atrakcyjność warunków życia i inwestowania oraz dobra dostępność
komunikacyjna.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa, wzmocnienie koncentracji potencjału
zamierza się uzyskać przez właściwe ukształtowanie sieci osadniczej. Główny jej kościec tworzą
miasta położone w dolinie Wisły na obszarze najwyższej aktywności społecznej
i gospodarczej. Są to: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek.
Miasta Bydgoszcz i Toruń staną się biegunami wzrostu wielkomiejskiej aglomeracji
o znaczeniu europejskim. Aglomeracja obu miast będzie obszarem najwyższej w regionie
aktywności społecznej i gospodarczej, stymulującej rozwój całego województwa. Znamionować
je będzie zróżnicowanie funkcjonalne, w którym podstawowe znaczenie będą miały takie
funkcje metropolitalne jak: naukowo-edukacyjna, kulturalna turystyczna, administracyjnopolityczna, finansowa i gospodarcza, a w jej ramach rozwój wytwórczości w sektorze wysokich
technologii. Elementem dobrego funkcjonowania europolu będą szybkie drogowe i szynowe
połączenia komunikacyjne.
Rozwój i zagospodarowanie, których źródłem będą największe ośrodki miejskie województwa,
będzie przez nie generowany w pierwszej kolejności wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych, kreując pasma wysokiej aktywności społecznej i gospodarczej. Przede
wszystkim rozwiną się one wzdłuż dróg:
-

łączących Bydgoszcz z Toruniem: ekspresowej nr 10 i krajowej nr 80;
krajowej nr 1 łączącej Toruń z Włocławkiem i Grudziądzem;
krajowej nr 10 na wschód od Torunia (Toruń-Płońsk);
przy węzłach autostrady A-1: Turzno i Lubicz;
krajowej nr 15 Toruń-Brodnica i Toruń-Inowrocław.

Zasadnicze znaczenie dla zewnętrznych powiązań ma linia kolejowa nr 18 łącząca województwo
ze stolicą (powinna być ona obsługiwana przez pociągi klasy InterCity) oraz linia nr 353
z kierunku Poznania przez Inowrocław, Toruń, w kierunku Iławy i Olsztyna.
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Lotnisko w Toruniu służyć będzie (podobnie jak tego typu obiekty w Grudziądzu, Inowrocławiu
i Włocławku) potrzebom lotnictwa ratowniczego, sportowego a także pasażerskiego dla
odpowiednich statków powietrznych.
Modernizowany port lotniczy
ze światem zewnętrznym.

w

Bydgoszczy

umożliwi

powiązanie

województwa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiące bardzo ważny element polityki
przestrzennej, zostały określone dla całego województwa w układzie trzech sfer: sieci
osadniczej, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz komunikacji i infrastruktury
technicznej, a także w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Ze względu na stabilność elementów zagospodarowania przestrzennego horyzont czasowy został
określony na 2020 r.
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Tabela B VII 2-1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dla Torunia
Sfera

Kierunki rozwoju i ochrony, działania

1.

2.

SIEĆ OSADNICZA
Zasady i cel działań

Zadania ponadlokalne (wojewódzkie) realizujące cele publiczne
(w nawiasie – wskazany podmiot odpowiedzialny za zadanie i podstawa prawna )
3.

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Ustala się następującą hierarchię sieci osadniczej: Bydgoszcz metropolitalnego Bydgoszcz-Toruń, jako części planu województwa,
i Toruń - miasta o potencjalnym znaczeniu europejskim - ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego połączenia szynowego
siedziby województwa, centralne ośrodki aglomeracji i obszaru Bydgoszcz-Toruń.
metropolitalnego.
(zadanie ustawowe – Samorząd Województwa)

Kształtowanie sieci osadniczej w
 utworzenie Salonu Innowacji i Postępu (Samorząd
województwie obejmować będzie Wzmocnienie potencjału Torunia w instytucje obsługi
Województwa – Program Rozwoju)
działania zmierzające do jej rozwoju mieszkańców będzie realizowane poprzez:
 utworzenie Centrum Transferu Technologii (Samorząd
poprzez
wyposażanie
miast
Województwa, władze miasta i UMK – Kontrakt Wojewódzki,)
poszczególnych
poziomów - wzmocnienie szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych  utworzenie
Centrum
Obsługi
Inwestora
(Samorząd
i wdrożeniowych;
hierarchicznych w instytucje obsługi
Województwa – Program Rozwoju),
mieszkańców, stosownie do ich
 utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Informatycznej
pozycji w sieci i zasięgu ich
(Samorząd Województwa, UMK - Program Rozwoju),
oddziaływania.
 powołanie Ośrodka Interaktywnej Edukacji „Miasto Nauki”
(Samorząd Województwa, Samorząd Torunia, Fundacja Przyjaciół
Planetarium i Muzeum M. Kopernika – Program Rozwoju),
 powołanie wyższej szkoły zawodowej (Samorząd Województwa,
Samorząd m. Torunia - Program Rozwoju);
- rozwój instytucji specjalistycznej opieki medycznej;
 budowa Centrum Diagnostycznego i Laboratoryjnego
(Samorząd Województwa - Program Rozwoju);
 modernizacja i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego (Samorząd Województwa - Kontrakt Wojewódzki);
- umacnianie instytucji kulturalnych znaczenia regionalnego
i ponadregionalnego (w tym Teatru W.Horzycy i Teatru Baj
Pomorski);
- wspomaganie rozwoju mass-mediów znaczenia regionalnego,
rozwijanie sektora finansowo-bankowego i otoczenia biznesu;
- realizację centrum kongresowego;

 powołanie regionalnego centrum wystawienniczo-targowokongresowego (Samorząd Województwa, Samorząd Torunia Program Rozwoju)
 budowa Centrum Kongresowo-Turystycznego (Samorząd
Województwa, Samorząd Torunia - Program Rozwoju);
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zadania wymienione w wierszach dotyczących strefy komunikacji;
Integracja funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji bydgoskotoruńskiej, kształtowanie europolu, realizowane będzie poprzez:
- koordynację gospodarki przestrzennej biegunów aglomeracji,
zwłaszcza w zakresie polityki inwestycyjnej dotyczącej
infrastruktury
technicznej,
komunikacyjnej,
społecznej
o znaczeniu regionalnym oraz zabudowy mieszkaniowej na
obszarach pomiędzy biegunami;
- poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru aglomeracji
i wzajemnej dostępności komunikacyjnej Bydgoszczy i Torunia.
W rozdziale dot. infrastruktury komunalnej przewiduje się:
- budowę całościowego systemu gospodarki odpadami, którego
podstawą realizacji będzie „Plan Gospodarki odpadami dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
- wdrażanie technologii mało- i bezodpadowych oraz prowadzenie
działań prewencyjnych w produkcji;
- tworzenie
instrumentów
prawnych
i
ekonomicznych
zapewniających rozwój rynku surowców wtórnych;
- tworzenie nowych składowisk jako obiektów o uzasadnionej
ekonomicznie wielkości i lokalizacji;
- bieżącą likwidację „dzikich” wysypisk.
Gospodarcze wykorzystanie walorów turystycznych wymaga Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne wzmocnienia funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego i „Strategia rozwoju turystyki na obszarze województwa
poprawą zagospodarowania turystycznego poprzez:
kujawsko-pomorskiego” – wymieniona w rozdziale „Monitoring
wdrażania polityki przestrzennej...” - Samorząd Województwa.
- zwiększenie i poprawę standardu bazy hotelowej;
- wzmocnienie roli Torunia jako krajowego i ponadregionalnego
ośrodka obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego,
zwłaszcza związanego z nauką, biznesem, imprezami
kulturalnymi, sportowymi, targami;
- poprawę zagospodarowania istniejących szlaków turystycznych -
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Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego E 11 (...Izdby-MogilnoStrzelno-Kruszwica-Gniewkowo-Toruń-Golub-DobrzyńBrodnica-Górale-...); szlaku wodnego rzeki Wisły przy
wykorzystaniu walorów krajobrazowych i zasobów kulturowych
miasta Torunia;
Wysoka jakość życia mieszkańców (zapisana w „Strategii
rozwoju województwa”), związana z zapewnieniem wysokich
standardów obsługi mieszkańców, osiągnięta być powinna
poprzez działania ukierunkowane na:
- podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez
kształtowanie sieci szkół i poprawę jakości nauczania, w tym
zwłaszcza:
restrukturyzację
istniejących
szkół
ponadgimnazjalnych w celu dostosowania kierunków kształcenia
do potrzeb lokalnych, przy zapewnieniu:
- 80% miejsc w szkołach na kierunkach maturalnych; rozwój
różnych form kształcenia pomaturalnego oraz rozwój różnych
form kształcenia ustawicznego;
- podnoszenie jakości specjalistycznej opieki medycznej (poprzez
modernizację bazy i poprawę standardów leczenia) przy założeniu
utrzymania dotychczasowej sieci placówek szpitalnych;
- wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców poprzez
poprawę dostępu do placówek kulturalnych oraz wzrost znaczenia
i
potencjału
placówek
znaczenia
regionalnego
i
ponadregionalnego;
- wzrost aktywności społecznej i sportowej mieszkańców poprzez
rozbudowę i poprawę standardu istniejącej bazy sportoworekreacyjnej, zwłaszcza realizację hal sportowo-widowiskowych
i bazy specjalistycznej.
ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
KULTUROWE
Kierunki i cel działań

Ochrona dziedzictwa kulturowego realizowana będzie poprzez:
I - rewaloryzację zabytkowego układu urbanistycznego Torunia;
- eliminację ruchu samochodowego z zabytkowego centrum;
- utrzymanie w formie trwałej ruiny bądź adaptację do nowej
funkcji pozostałości średniowiecznego zamku w Toruniu;

zadania ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako
wniosek do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, na
podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury):
 rewaloryzacja historycznego układu urbanistycznego zespołu
staromiejskiego (UM Torunia, Samorząd Województwa,
Wojewoda i Wojewódzki Konserwator Zabytków);
 utworzenie sieci rezerwatów i parków kulturowych (UM
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- konserwację zespołu fortyfikacji i murów miejskich w Toruniu;

Torunia we współpracy ze Służbami Konserwatorskimi);

Głównym
kierunkiem
działań - konserwację zabytkowych obiektów sakralnych oraz zespołów
odnoszących się do środowiska
dworsko-parkowych;
przyrodniczego i kulturowego jest
- ochronę zachowanej historycznej panoramy (widoku) m.Torunia;
ich ochrona i zachowanie w jak
najlepszym stanie dla przyszłych - objęcie ochroną prawną w formie rezerwatu kultury: pozostałości
pokoleń
zamku Dybowskiego, Przyczółka Mostowego oraz historycznego
układu urbanistycznego w Toruniu;
- utworzenie parków kulturowych: Bydgoskiego Przedmieścia
(fragment zabudowy wraz z parkiem miejskim) i Pierścienia
Fortów w Toruniu.
W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego zadanie ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako
planuje się:
wniosek do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju):
- włączenie do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 -  włączenie do sieci ekologicznej NATURA 2000 Fortów
Fortów w Toruniu (w oparciu o kryteria dyrektywy siedliskowej);
w Toruniu (Minister Środowiska, Wojewoda we współpracy z
Samorządem Województwa – Koncepcja sieci Natura 2000 w
- opracowanie planów ochrony dla wszystkich rezerwatów
Polsce - Projekt: PL 9608.01.04);
(rezerwat „Kępa Bazarowa” w Toruniu);
zadanie ponadlokalne (wojewódzkie):
- ochronę terenów zalewowych zagrożonych powodzią w dolinie
 opracowanie i ustanowienie planów ochrony dla rezerwatów
Wisły oraz ograniczenie zabudowy, w szczególności
przyrody (Wojewoda w porozumieniu z samorządem lokalnym mieszkaniowej, na terenach zagrożonych powodzią (przez wodę
ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody).
100-letnią) w dolinie rzeki Wisły;
Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne:
- ustalenie i przestrzeganie standardów zagospodarowania oraz
 „Studium zagospodarowania obszaru funkcjonalnego doliny
reżimów ochronnych na terenach ponad Głównymi Zbiornikami
Wisły”;
Wód Podziemnych w rejonie Torunia;
 „Koncepcje
zagospodarowania
zlewni
chronionych,
a w szczególności Brdy i Drwęcy”;
- poprawę jakości wód rzeki Wisły oraz dolnych odcinków jej
 „Studium wpływu projektowanego stopnia wodnego
dopływów
Ciechocinek-Nieszawa
na
strukturę
funkcjonalno- ochronę i większe wykorzystanie zasobów wód mineralnych na
przestrzenną oraz gospodarkę województwa”;
potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego w rejonie Torunia  „Koncepcja struktury przestrzennej oraz możliwości rozwoju
Czerniewice;
funkcji uzdrowiskowej i agroturystyki na obszarze
województwa”;
- dalsze wzmacnianie walorów ekologicznych lasów, w
szczególności monokultur sosnowych na terenie Kotliny  „Studium zwiększenia lesistości województwa opartej na
zmianach struktury użytkowania terenu”
Toruńskiej;
– wymienione w rozdziale „Monitoring wdrażania polityki
- poprawę czystości wód powierzchniowych (rz. Wisła oraz dolny
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odcinek Drwęcy);
- zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość
między obszarami prawnie chronionymi, w tym w dolinie Wisły.

przestrzennej...” – Samorząd Województwa.
Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne –
„Studia zagospodarowania przestrzennego obszarów ważnych
dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego
w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000” - wymienione w rozdziale
„Monitoring wdrażania polityki przestrzennej...” - Samorząd
Województwa.
 zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość
między obszarami prawnie chronionymi (Wojewoda i samorząd
lokalny - ustawa z dnia 16 października 1999 r. o ochronie
przyrody).
Zadania ponadlokalne o znaczeniu

KOMUNIKACJA

Komunikacja

I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Kierunki działań w zakresie nadrzędnego priorytetu układu krajowym, rozumiane jako wniosek do koncepcji zagospodarowania
drogowego,
zapewniającego
zewnętrzne
powiązania przestrzennego kraju)
województwa kujawsko-pomorskiego to:
 budowa autostrady A-1 (Gdańsk-Transprojekt Company S.A. - dokończenie budowy autostrady A-1 z węzłami autostradowymi
Polityka Transportowa Państwa, Program inwestycyjny
(...)Turzno i Lubicz;
GDDKiA);
 budowa drogi ekspresowej S-10 – budowa drugiej jezdni na
- przebudowa do parametrów klasy technicznej S (droga
odcinku Bydgoszcz-Toruń (GDDKiA Program Inwestycyjny
ekspresowa) drogi krajowej nr 10 z budową obwodnicy
GDDKiA) i południowej obwodnicy m. Torunia w ciągu S-10
m. Torunia i budową drugiej jezdni na odcinku Bydgoszcz-Toruń;
(GDDKiA i Samorząd Województwa - Program Rozwoju Woj.);
- przebudowa drogi krajowej nr 1 (Gdańsk-Cieszyn) z budową  przebudowa drogi krajowej nr 1 (GDDKiA - Polityka
Transportowa Państwa), wzmocnienie nawierzchni do
Trasy Nowomostowej; wraz z oddaniem do użytku autostrady
115 kN/oś na całej długości (GDDKiA - Narodowa Strategia
A-1, obecny wojewódzki odcinek drogi nr 1 będzie
Rozwoju Transportu),
wykorzystywany
w
relacjach
wewnątrzregionalnych,
zapewniających powiązanie zespołu miast Chełmna i Świecia  budowa Trasy Nowomostowej (ul.: Grudziądzka-Łódzka)
w Toruniu z mostem przez rz. Wisłę i budowa odcinka:
z Toruniem;
ul. Łódzka-południowa obwodnica miasta (UM. Toruia,
- przebudowa w parametrach klasy technicznej GP 2/2 drogi
Samorząd Województwa - Program Rozwoju Woj.);
krajowej nr 15 (Trzebnica-Ostróda) na odcinku ul. Olsztyńskiej
 przebudowa drogi nr 15 – budowa drugiej jezdni na całej
z budową Trasy Staromostowej w Toruniu;
długości (GDDKiA po 2010 r.), budowa Trasy Staromostowej i
przebudowa ul. Olsztyńskiej (UM. Torunia - Program Rozwoju
- przebudowa w klasie technicznej GP 2/2 drogi krajowej nr 80
Woj.);
(Pawłówek-Lubicz) z budową trasy średnicowej w Toruniu
z przebudową ul. Sz.Lubicka z podłączeniem do węzła  przebudowa drogi nr 80 – budowa drugiej jezdni na całej

Kierunki i cel działań
Komunikacja - poprawa powiązań
podnoszących atrakcyjność regionu.
Rozwój systemów gazowniczych i
wodno-ściekowych - podniesienie
jakości życia mieszkańców oraz
poprawę czystości powietrza i wód.
Rozbudowa
systemów
energetycznych
zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego
województwa oraz zagwarantowanie
odbiorcom
dostaw
energii
elektrycznej zgodnej z wymaganymi
standardami
i
normami
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ogólnokrajowymi.

autostradowego „Lubicz”.

długości (GDDKiA), budowa Trasy Średnicowej i przebudowa
ul. Szosa Lubicka z podłączeniem do węzła „Lubicz” (UM.
Toruń - Program Rozwoju Woj.).
 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice
i budowa odcinka Różankowo-Górsk w klasie G (Samorząd
Kierunki działań w zakresie podstawowego układu drogowego,
Województwa , Samorządy lokalne - mpzp.);
zapewniającego bezpośrednie sprawne połączenia ośrodków

przebudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 654
(Samorząd
powiatowych ze stolicami województwa i między sobą, to:
Województwa - Uzgodnienie Projektu Planu Woj. z Zarządem
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice
Dróg Woj.);
i budowa odcinka Różankowo-Górsk w klasie G północna  przebudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 553
(Samorząd
obwodnica m.Torunia);
Województwa, ZDW - Program kierunków, celów i działań
wynikający z zarządzania drogami woj. przez ZDW);
- przebudowa
drogi
wojewódzkiej
654:
Toruń-Silno
(ul. Turystyczna);
 budowa drogi w klasie G w m.Toruniu (ul. Grudziądzka-węzeł
- przebudowa drogi wojewódzkiej 553 Toruń-Wybcz (ul. Szosa
Turzno) - (Samorządy lokalne - mpzp.)
Chełmińska);
- budowa drogi w klasie G w m.Toruniu (ul. Grudziądzka-węzeł
Turzno).
Najważniejsze zadania w układzie nadrzędnym dla linii zadania ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako
kolejowych, zapewniające zewnętrzne powiązania województwa wniosek do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju):
kujawsko-pomorskiego, to:
 modernizacja linii kolejowej nr 18, utworzenie połączeń Euro- przebudowa linii kolejowej nr 18 (Kutno-Włocławek-Toruńi Intercity na trasie Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (PKP,
Bydgoszcz) umożliwiająca połączenie aglomeracji bydgoskoSamorząd Województwa Program Rozwoju Woj.);
toruńskiej z Warszawą - „INTERCITY” i osiągnięcie prędkości  modernizacja linii kolejowej nr 353 (PKP - Program
powyżej 120 km/h;
Inwestycyjny PKP).
- przebudowa linii kolejowej nr 353 (Poznań-Inowrocław-ToruńIława-Skandawa), umożliwiające osiągnięcie prędkości powyżej
120 km/h
Najważniejsze zadania w układzie podstawowym dla linii  przebudowa linii
kolejowych, zapewniające sprawniejszy i bezpieczniejszy
Inwestycyjny PKP).
transport na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, to:

kolejowej

nr 207

(PKP

-

Program

- elektryfikacja i dobudowa drugiego toru na linii nr 207 (ToruńGrudziądz-Malbork);
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- powiązanie miast: Bydgoszczy i Torunia torem szynowym
szybkiego ruchu;
- przebudowa linii kolejowych znaczenia regionalnego ,
zapewniającą dobrą dostępność siedzib urzędów powiatowych
i gminnych.
Porty lotnicze:
- przebudowa lotniska usługowo-sportowego w Toruniu, która
umożliwi zakwalifikowanie go do portu lotniczego lokalnego obsługa autostrady A-1.

 przebudowa lotniska usługowo-sportowego w Toruniu
Samorząd Województwa, Samorząd Miasta -Uzgodnienie z
Głównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego)

Uruchomienie najtańszego transportu drogami wodnymi zadania ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako
wniosek do koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju):
możliwe będzie po realizacji następujących kierunków:
- przebudowy i budowy kaskady oraz infrastruktury technicznej na  modernizacja drogi wodnej rz.Wisły (RZGW Program dla Wisły
śródlądowej drodze wodnej rzeki Wisły o znaczeniu
i jej dorzecza);
międzynarodowym, co najmniej do IV klasy drogi wodnej.
 budowa stopnia wodnego „Nieszawa” na Wiśle ze zbiornikiem
wodnym (Samorząd Województwa - Program Rozwoju Woj.);
Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne.
 Studium
wpływu
projektowanego
stopnia
wodnego
Ciechocinek-Nieszawa
na
strukturę
funkcjonalnoprzestrzenną oraz gospodarkę województwa” - wymienione
w rozdziale „Monitoring wdrażania polityki przestrzennej...” Samorząd Województwa
 podłączenie EC Toruń (PGNiG ROP Gdańsk - Program rozwoju
gazownictwa w Polsce. PGNiG);
Plan rozwoju PGNiG S.A. opracowany na lata 2001-2003 określa
następujące inwestycje:
Energetyka.

- gazociąg podłączeniowy do EC-Elana.
 budowa stacji transformatorowej 110/15 kV Toruń-Bielawy
wraz z liniami zasilającymi 110 kV: przez wcięcie w istniejącą
Plan rozwoju PSE oraz zamierzenia inwestycyjne realizujące
linię GPZ-Rubinkowo - GPZ-Drwęca i linię relacji GPZrozbudowę systemu elektroenergetycznego o znaczeniu
Rubinkowo - GPZ-Ciechocnek (ZE Toruń - Plan Inwestycyjny
wojewódzkim zakładają:
ZE Toruń);
- modernizację obiektu stacyjnego Toruń-Elana – bez zwiększenia
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zapotrzebowania terenowego; budowę stacji transformatorowej
110 kV/15 kV Toruń-Bielawy;
- budowę linii 110 kV Toruń Rubinkowo-Bielawy

KIERUNKI
POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
W
ZAKRESIE
OBRONNOŚCI
PAŃSTWA

Wymogi zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa
spełnione zostały poprzez ustalenie kierunków działań w zakresie
infrastruktury transportowej. Jako szlaki komunikacyjne, które mogą
być wykorzystane do przemieszczania wojsk własnych i
sojuszniczych, wskazano:

w wykazie zadań rządowych, służących realizacji ponadlokalnych
celów publicznych znalazł się pakiet inwestycyjny wynikający
z udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w Programie Inwestycji
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie
Bezpieczeństwa (NSIP), obejmujący: modernizację kompleksu 8618
Osówiec (gm. Sicienko)
i modernizację
kładnicy MPS
- drogi: Wyrzysk-Nakło-Pawłówek-Stryszek-Przyłubie-Toruńw m. Gardeja.(gm. Rogóźno).
Kawęczyn-Kikół-Lipno-Sierpc;
- linie kolejowe: Piła-Bydgoszcz-Toruń-Brodnica i TczewLaskowice Pom.-Bydgoszcz-Toruń-Włocławek-Kutno.

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego - Kuj.-Pom. Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

195
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2.2.2. Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+
Zgodnie ze „Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+” (Uchwała nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 21 października 2013 r.) – „/.../ Osią przewodnią obecnej Strategii jest modernizacja
województwa,
rozumiana
jako
zdecydowane
działania
skoncentrowane
na wybranych dziedzinach, szczególnie ważnych dla jakości życia mieszkańców
i konkurencyjności województwa (takie założenie leżało u podstaw prac, choć w toku
formułowania szczegółowych ustaleń i w wyniku konsultacji społecznych, w Strategii zawarto
także ustalenia nie dotyczące bezpośrednio i ściśle modernizacji województwa). Celem Strategii
jest zasadnicza poprawa sytuacji w tych właśnie wybranych dziedzinach, poprzez przełamanie
dotychczasowych barier oraz przygotowanie społeczeństwa i przestrzeni województwa do
nowych wyzwań rozwojowych, które zaistnieją w III dekadzie XXI wieku. /.../”
„/.../Misja rozwoju województwa ma oddawać charakter zamierzeń rozwojowych – służy więc
głównie promocji Strategii – tak wśród mieszkańców województwa, jak i poza nim./.../” Misja
rozwoju województwa to - Kujawsko-pomorskie – człowiek, rodzina, społeczeństwo.
Przeprowadzone analizy uwarunkowań i stanu rozwoju województwa oraz prognoz rozwoju
województwa, jak też zgłaszanych podczas konsultacji społecznych aspiracji różnych środowisk,
pozwoliły na identyfikację priorytetów rozwoju województwa. /.../ W zapisie ustaleń Strategii
priorytety mają charakter nadrzędny w stosunku do pozostałych ustaleń.
Wyróżniono następujące priorytety:
▪
Konkurencyjna gospodarka
▪
Modernizacja przestrzeni wsi i miast w tym: „/.../ Bydgoszcz i Toruń – ośrodki regionalne
wzmacniające potencjał metropolitalny – mające decydujące znaczenie dla rozwoju
społecznego i gospodarczego województwa. /.../”.
▪
Silna metropolia„/../ Potrzebę rozwoju ośrodków stołecznych w zakresie usług wyższego
rzędu oraz katalizowania rozwoju gospodarczego podkreślają wszystkie dokumenty
strategiczne szczebla krajowego – począwszy od KSRR, przez KPZK, ŚSRK po DSRK. /.../
Kształtujący się obszar metropolitalny Bydgoszczy i Torunia jest wskazywany w Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jako element krajowej metropolii sieciowej,
a więc zaliczony do grupy ośrodków najważniejszych nie tylko dla rozwoju województw,
ale całego kraju. /.../ Bydgoszcz i Toruń mają pełnić funkcję „lokomotyw rozwoju”
województwa,
a
docelowo
w
pełni
rozwinąć
funkcje
o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, będąc miastami atrakcyjnymi dla
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczych oraz zdolnych do kooperowania a
jednocześnie konkurowania w tych dziedzinach z innymi krajowymi i europejskimi
metropoliami. Te działania mają doprowadzić do sklasyfikowania duopolu bydgoskotoruńskiego jako metropolii europejskich IV rzędu (tzw. weak MEGA) z potencjałem
rozwoju i perspektywą osiągnięcia po 2020 roku kategorii III MEGA (potential MEGA)./.../
Na rzecz rozwoju metropolii niezbędny jest rozwój sześciu kategorii przedsięwzięć:
-

funkcji metropolitalnych – czyli wzmacniania potencjału obydwu miast w dziedzinach
generujących powiązania międzynarodowe i międzyregionalne,
funkcji regionalnych – czyli wzmacniania potencjału obydwu miast w dziedzinach
niezbędnych dla prawidłowej obsługi mieszkańców regionu,
sieci i powiązań transportowych w relacjach międzyregionalnych i międzynarodowych
(zapewnienie swobodnego dostępu w relacjach z innymi metropoliami),
transportowej spójności wewnątrzregionalnej (zapewnienie swobodnego dostępu do
Bydgoszczy i Torunia z terenu całego województwa),
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▪

integracji transportowej Bydgoszczy i Torunia (zapewnienie swobodnego dostępu
w relacjach pomiędzy obydwoma miastami),
działań na rzecz poprawy potencjału ludnościowego metropolii – przede wszystkim przez
przeciwdziałanie emigracji oraz tworzenie zachęt do napływu (z zewnątrz – spoza obszaru
metropolitalnego) ludności – zwłaszcza do miast centralnych. /.../”.
Nowoczesne społeczeństwo /.../”

PLAN MODERNIZACJI WOJEWÓDZTWA
„/.../Najważniejszymi ustaleniami operacyjnymi Strategii są cele strategiczne – realizujące
(w formie „pakietów działań” dla autonomicznych zagadnień) potrzeby zidentyfikowane
w ramach priorytetów rozwoju./.../”
„/.../ Zidentyfikowano osiem celów strategicznych:
▪
Gospodarka i miejsca pracy
▪
Dostępność i spójność
▪
Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi
▪
Innowacyjność
▪
Nowoczesny sektor rolno-spożywczy
▪
Bezpieczeństwo
▪
Sprawne zarządzanie
▪
Tożsamość i dziedzictwo.
Należy podkreślić, że każdy z priorytetów może być realizowany za pomocą kilku celów
strategicznych (i najczęściej jest realizowany za pomocą większości wyżej wskazanych celów).”
„/.../ Cel strategiczny: Gospodarka i miejsca pracy będzie realizowany za pomocą
następujących kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć związanych
m.in. z inwestycjami, zatrudnieniem, infrastrukturą techniczną dla potrzeb rozwoju
gospodarczego, eksportem, promocją, współpracą oraz konkurencyjnością międzynarodową oraz
rozwójem turystyki i funkcji konferencyjno-wystawienniczo-targowej.
Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
„/.../ 2. Wykorzystanie obszarów zdegradowanych i terenów przemysłowych na cele tworzenia
przestrzeni inwestycyjnych
3. Rozwój specjalnych stref ekonomicznych /.../
14. Rozwój Parków Technologicznych i Przemysłowych, jako przygotowanej przestrzeni
do rozwoju firmy
15. Inwentaryzacja zasobów turystycznych województwa wraz z przeprowadzeniem analizy
SWOT i ustaleniem priorytetów interwencji
„/.../ Cel strategiczny: Dostępność i spójność będzie realizowany za pomocą następujących
kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć:
Kierunki działań
1. Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg krajowych
i wojewódzkich
2. Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1 z siecią dróg
niższych kategorii
3. Realizacja regionalnego systemu transportu publicznego „60/90” dla zapewnienia spójności
wewnętrznej województwa
4. Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze metropolitalnym
5. Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej
województwa
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Tworzenie warunków dla budowy i modernizacji dróg lokalnych
Usprawnienie systemów transportowych największych miast i obszarów podmiejskich
Bydgoszczy-Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia.
Budowa obwodnic miejscowości w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich
Poprawa dostępności kolejowej województwa w transporcie pasażerskim i towarowym
Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla zdolności przeładunkowych
Poprawa infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla obsługi pasażerskiej oraz
rozwój ich zdolności do pełnienia roli węzłów multimodalnych w transporcie pasażerskim
Rozwój Portu Lotniczego w Bydgoszczy
Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju małych lotnisk dla celów biznesowych, sportowych,
turystycznych w zakresie rozbudowy bazy noclegowej, szkoleniowej, hangarowej,
sprzętowej
Rewitalizacja dróg wodnych dla celów transportowych i turystycznych
Budowa zintegrowanego systemu towarowego transportu multimodalnego
Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o znaczeniu transportowym
/.../”

Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
„/.../ 2. Realizacja drogi ekspresowej S10
3.
4.

Przebudowa drogi krajowej nr 80
Przebudowa drogi krajowej nr 15, w tym: /.../ podjęcie prac nad koncepcją całościowej
realizacji drogi w standardzie GP2+2; jako priorytet wskazuje się realizację odcinka
Inowrocław – Toruń /.../
7. Modernizacja drogi krajowej nr 91 /.../
10. Podjęcie prac studialnych na rzecz realizacji przepraw drogowych w związku
z kompleksowym zagospodarowaniem doliny Wisły – w pierwszym etapie wskazuje się
przeprawy poniżej Włocławka oraz w rejonie Solca Kujawskiego /.../
15. Opracowanie i wdrożenie programu poprawy stanu technicznego sieci dróg wojewódzkich i
powiatowych mających kluczowe znaczenie dla dostępności wewnątrzregionalnej
Wdrożenie systemu standaryzacji dróg wojewódzkich
Identyfikacja sieci dróg lokalnych kluczowych dla spójności województwa
Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych kluczowych dla spójności województwa /.../
Realizacja projektu „BiT-City II”
Zapewnienie technicznej możliwości realizacji połączeń pasażerskich z prędkością
co najmniej 160 km/h na liniach kolejowych nr: 18, /.../, 353 /.../
25. Przebudowa linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń – Skępe /.../
28. Realizacja przedsięwzięć prowadzących do zwiększenia prędkości podróżnej na linii 207
Toruń – Malbork z możliwością elektryfikacji /.../
36. Opracowanie koncepcji (z elementami programu) rozwoju lotnisk aeroklubowych
dla celów biznesowych i turystycznych
37. Podjęcie działań na rzecz stworzenia technicznych możliwości dla transportowego
i turystycznego wykorzystania drogi wodnej E-40 (rewitalizacja drogi E-40) /.../
40. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu regionalnego transportu publicznego /.../
43. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu funkcjonowania transportu
podmiejskiego („transport aglomeracyjny”) w obszarach funkcjonalnych: BydgoszczyTorunia oraz Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia
44. Rozpoczęcie prac studialnych związanych z realizacją szybkiego połączenia szynowego
Bydgoszczy i Torunia („tramwaj regionalny”)./.../
16.
17.
18.
20.
21.
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„/.../ Istotnym zadaniem jest rozwiązywanie problemów transportowych największych miast
województwa – /.../ Torunia, /.../ oraz ich styku z obszarami podmiejskimi.
Zagadnienie to dotyczy aspektu usprawnienia/uzupełnienia sieci drogowych, jak też inwestycji w
miejski transport publiczny. W aspekcie rozwoju sieci istotne są zagadnienia usprawnienia
tranzytu, jak też ruchu wewnątrzmiejskiego, zwłaszcza zapewnienia szybkich
i bezpiecznych połączeń pomiędzy różnymi częściami miast, zapewnienia dostępności centrów
miast i zapewnienia bezpiecznej i sprawnej obsługi ruchu w relacjach miasto-obszary
podmiejskie („wjazdy” do miast). W aspekcie transportu publicznego – zakupu taboru oraz
rozbudowy sieci tramwajowych. /.../
W Toruniu najważniejsze potrzeby obejmują: przedłużenie trasy mostowej wschodniej (nowa
przeprawa mostowa na Wiśle) na odcinku Placu Daszyńskiego do DK91 (ul. Grudziądzka) oraz
przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej – etap od ul. Lipnowskiej (z budową wiaduktu) do granicy
miasta wraz z połączeniem budowanego węzła Czerniewice (Toruń Południe) na autostradzie
A1 z miastem, rozbudowę północnej trasy średnicowej (kontynuacja) – odcinek
od ul. Grudziądzkiej do trasy wschodniej (dobudowa drugiej jezdni) oraz odcinek od Szosy
Chełmińskiej do Szosy Bydgoskiej (do granic miasta), odnowę DK91 na odcinku w części
pokrywającym się z przebiegiem DK80: od Placu Niepodległości do północnej trasy
średnicowej, wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa na podstawowych węzłach drogowych
(z przebudową Placu Bp. Chrapka), budowę Trasy Staromostowej na całym południowym jej
przebiegu (od połączenia z drogą S10 do Placu Armii Krajowej), jej przebudowę na odcinku od
Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości oraz kontynuację jej przebudowy i budowy na
odcinku
od
Placu
Niepodległości
do
ul.
Polnej,
rozbudowę
ul. Olsztyńskiej (DK15) do standardu drogi dwujezdniowej na odcinku od ul. Czekoladowej do
granic miasta, podjęcie prac studialnych na rzecz realizacji kolejnej przeprawy mostowej przez
Wisłę (zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta – np. w tzw. „lokalizacji zachodniej”), przebudowę ul. Turystycznej,
rozbudowę sieci tramwajowej, realizację północnej obwodnicy Torunia (łączącej węzeł Turzno
na autostradzie A1 z DK80 w rejonie Górska). /.../”
„/.../ Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi będzie realizowany
za pomocą następujących kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć
społecznych, kulturalnych, oświatowych, opieki zdrowotnej i społecznej/
Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
/.../ 1. Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów w zakresie dostępności
i funkcjonalności bazy usług publicznych oraz przestrzeni publicznych dla osób
niepełnosprawnych
2.
3.

12.
13.
17.
19.
36.

Opracowanie i wdrożenie regionalnego standardu funkcjonowania lokalnych placówek
rozwoju społecznego poprzez poszerzanie oferty gminnych instytucji kultury
Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów w zakresie dostępności
i funkcjonalności bazy usług publicznych oraz przestrzeni publicznych dla wszystkich
pokoleń /.../
Utworzenie sieci osiedlowych przestrzeni integracji mieszkańców w Toruniu
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Terapeutycznego w ramach rozbudowy Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu /.../
Utworzenie Środowiskowych Centrów Innowacyjnej Edukacji /.../
Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój funkcji edukacyjnych Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu /.../
Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu
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37. Utworzenie Centrum Konsultacyjnego dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
w Toruniu
Cel strategiczny: Innowacyjność będzie realizowany za pomocą następujących kierunków
działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć w tym związanych z rozwojem: badań
naukowych i systemem ich finansowania, instytucji badawczo-rozwojowych, instytucji
otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych, sieci
szerokopasmowych służących rozwojowi technologii informatycznych, współpracy pomiędzy
sektorem naukowo-badawczym a gospodarką i szeregu innych kierunków.
Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
/.../
15.
16.
17.

Rozwój Exea Data Center w Toruniu
Utworzenie Ośrodka Wspierania Innowacyjności w zakresie technologii ICT w Toruniu
Rozwój Toruńskiego Inkubatora Technologicznego /.../

Cel strategiczny: Nowoczesny sektor rolno-spożywczy będzie realizowany za pomocą
następujących kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć przede
wszystkim w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, przechowalnictwa
płodów rolnych, promocji regionalnych produktów żywnościowych, rozwoju produkcji biomasy
na cele energetyczne, promocji i wspierania współpracy międzynarodowej.
Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
/.../6. Rozwój systemów małej retencji
7.

Rozwój i odbudowa sieci melioracji /.../

Cel strategiczny: Bezpieczeństwo będzie realizowany za pomocą następujących kierunków
działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć obejmujących m.in. kompleksowe
zagospodarowanie doliny Wisły, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, funkcjonowanie służb
publicznych i społecznych bezpieczeństwa życia i mienia, bezpieczeństwo transportu
i inteligentne systemy transportowe.
Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
1.
2.
3.
4.

Budowa Policyjnego Centrum Dowodzenia dla województwa kujawsko-pomorskiego
Budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka
Przygotowanie dokumentacji dla realizacji stopni wodnych poniżej Torunia i w rejonie
Chełmna
Budowa i modernizacja urządzeń zabezpieczających przed powodzią /.../

Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie będzie realizowany za pomocą następujących
kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć związanych m.in.
z funkcjonowaniem instytucji administracji publicznej, współpracą pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego, współpracą ponadregionalną i międzynarodową, zarządzaniem
przestrzenią województwa, rozwojem budownictwa mieszkaniowego, efektywnością
energetyczną, rozwojem sieci gazowych, jakością i ochroną wód powierzchniowych
i podziemnych, cennymi siedliskami przyrodniczymi, selektywnym zbieraniem odpadów
i recyklingiem.
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Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to m.in:
/.../
2.
3.

6.
7.
8.

10.
12.
13.
14.

16.
17.
20.
21.
22.
23.

Promocja i wspieranie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Toruniu
i Bydgoszczy
Stworzenie i wdrożenie modelu pozyskania zasobów mieszkaniowych w największych
miastach dla zapewnienia potrzeb mieszkaniowych młodych rodzin, przeciwdziałaniu ich
emigracji i nakłaniania do imigracji z innych województw /.../
Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych
województwa
Weryfikacja granic i zasad funkcjonowania obszarów chronionego krajobrazu i parków
krajobrazowych
Opracowanie projektu wsparcia rozwoju gmin położonych na terenach objętych
obszarowymi formami ochrony przyrody w zakresie szeroko rozumianych inwestycji
proekologicznych /.../
Opracowanie i realizacja regionalnej koncepcji rozwoju sieci gazowych /.../
Opracowanie i wdrożenie regionalnych standardów w dziedzinie ładu przestrzennego
Opracowanie i wdrożenie przestrzennych założeń eksploatacji kopalin jako podstawy
dla ochrony przestrzeni województwa
Opracowanie i wdrożenie przestrzennych założeń rozwoju OZE („Przestrzeń dla OZE”)
jako podstawy dla ochrony przestrzeni województwa oraz wspierania rozwoju OZE
dostosowanych do walorów środowiskowych
Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wykonanie diagnozy stanu ładu przestrzennego w województwie
Realizacja projektu „Zintegrowane Działania Planistyczne w Przestrzeni”
Budowa i modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym
mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów i recyklingu odpadów
Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych w celach energetycznych
Rozwój sieci dystrybucyjnej LNG na potrzeby zrównoważonego transportu regionalnego

Cel strategiczny: Tożsamość i dziedzictwo będzie realizowany za pomocą następujących
kierunków działań i już obecnie zidentyfikowanych przedsięwzięć:
1.
2.
3.

4.
5.

Budowa tożsamości regionalnej województwa
Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
Wsparcie działań ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginących zawodów, cudów
architektury, przyrody, powstających drobnych kolekcji, zbiorów muzealnych
i skansenów, będących częścią środowiska kulturowego województwa
Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
Promocja marki województwa

Dotychczas zidentyfikowane przedsięwzięcia w powyższym zakresie dotyczące miasta
Torunia to:
/.../
3.
15.
17.
32.
34.

Rozbudowa gmachu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z instalacją służącą
do odkwaszania papieru /.../
Utworzenie Muzeum Portu na Wiśle w Toruniu/.../
Rozwój Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej Torunia /.../
Rozwój Teatru Muzycznego w Toruniu /.../
Wsparcie działań na rzecz ochrony i promocji Zespołu Staromiejskiego w Toruniu,
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
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Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój nowych funkcji centrum kulturowo-kongresowego
na Jordankach w Toruniu
Rewitalizacja XIX-wiecznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń
Kontynuacja adaptacji historycznej fabryki Weesego na cele „Muzeum Toruńskiego
Piernika” jako Oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu.

35.
36.
37.

3.
ANALIZA USTALEŃ DOKUMENTÓW SZCZEBLA LOKALNEGO
(Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogmin sąsiednich)
Miasto Toruń sąsiaduje z czteroma gminami wiejskimi:
- od strony północnej z Gminą Łysomice,
- od strony wschodniej z Gminą Lubicz,
- od strony południowej z Gminą Wielka Nieszawka,
- od strony zachodniej z Gminą Zławieś Wielka.
Zagospodarowanie terenów przyległych do granic miasta Torunia nie odbiega znacząco od
zagospodarowania terenów miejskich zlokalizowanych wzdłuż granicy administracyjnej miasta.
Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu na
styku granicy administracyjnej miasta Torunia z gminami ościennymi ilustruje rysunek nr 48.5
oraz 48.6. Stanowią one uogólniony zapis graficzny analiz obowiązujących Studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych. Rysunek ten
przedstawia perspektywiczne kierunki zagospodarowania w pasie, o szerokości około 1,5 km. od
granicy administracyjnej miasta Torunia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice,
przyjęte Uchwałą Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012 roku, dla
obszarów przyległych do granicy administracyjnej, liczącej 15,5 km, pomiędzy miastem
Toruniem a ww. Gminą, wskazuje obszary funkcjonalne:
-

tereny leśne,
tereny rolnicze,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej
(wschodni odcinek granicy).

Uwarunkowania wynikające z przeznaczenia i zagospodarowania terenu w ww. Studium, na
styku granicy administracyjnej obu gmin ilustruje rysunek nr
48.1. – ANALIZA
UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁYSOMICE.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz,
przyjęte Uchwałą Nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 października 2011 roku, dla
obszarów położonych wzdłuż granicy administracyjnej z Gminą Miasta Toruń, liczącą 21,9 km.,
wskazuje obszary funkcjonalne:
-

na odcinku północnym, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej oraz przemysłowo-usługowe,
na odcinku centralnym, tereny leśne i tereny przewidziane do zalesień,
na odcinku południowym, tereny rolnicze, łąki, pastwiska, tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej.

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania teren
w ww. Studium, na styku granicy administracyjnej obu gmin ilustruje rysunek nr 48.2. 202
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ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH - STUDIUM UWARUNKOWAŃ
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBICZ.

I

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka
Nieszawka.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka
Nieszawka, przyjęte Uchwałą Nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego
2000 roku, dla obszarów położonych wzdłuż granicy administracyjnej z Gminą Miasta Toruń,
liczącą 26,6 km., wskazuje obszary funkcjonalne:
- przeznaczone pod usługi,
- przeznaczone zabudowę mieszkaniową,
- tereny rolnicze, łąki i pastwiska,
- tereny leśne.
Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, wskazane zostały jako obszary
zagrożone powodzią.
W rejonie wsi Mała Nieszawka i Cierpice wytrasowano przeprawę mostową, powiązaną z
głównym układem transportowym miasta Torunia.
Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu
w ww. Studium, na styku granicy administracyjnej obu gmin ilustruje rysunek
nr 48.3. - ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś
Wielka.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś
Wielka, przyjęte Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października
2011 roku, dla obszarów przyległych do granicy administracyjnej, liczącej 7,3km, pomiędzy
miastem Toruniem a ww. Gminą, wskazuje obszary funkcjonalne:
tereny rolnicze, łąki i pastwiska,
tereny leśne,
tereny mieszkaniowo-usługowe.
Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, wskazane zostały jako obszary
zagrożone powodzią.
-

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu
w ww. Studium, na styku granicy administracyjnej obu gmin ilustruje rysunek nr 48.4. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA.
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VIII. CELE ROZWOJU MIASTA
1. CELE PRZESTRZENNE WYNIKAJĄCE ZE „STRATEGII ROZWOJU MIASTA
TORUNIA”
Strategia Rozwoju Miasta Torunia (uchwała Rady Miasta Torunia Nr 1077/2002 w dniu 16 maja
2002 r.), oprócz celów strategicznych i programów operacyjnych, wyznaczała jeden z głównych
celów jakim było przygotowanie miasta do efektywnego uczestnictwa w strukturach
decyzyjnych Unii Europejskiej jako pełnoprawnego partnera, obok instytucji krajowych
i europejskich.
Cele zapisane w strategii rozwoju miasta z 2002 r. brzmiały następująco:
1.1.

Toruń miastem społeczności aktywnej, solidarnej i gościnnej,
Toruń jednym z liderów gospodarczych Polski Północnej,
Toruń ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu,
Toruń ośrodkiem promieniowania kultury i edukacji,
Toruń miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej.
Wizja miasta w 2020 r. i misja samorządu miasta

Aktualnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, została przyjęta przez
Radę Miasta Torunia uchwałą Nr 935/10 z dnia 4 listopada 2010 r. Dokument ten, wprowadza
zmiany w zakresie misji i wizji miasta oraz zapisów na poziomie celów strategicznych i
operacyjnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zmieniło również podejście
do inwestycji i realizacji przez samorządy.
W obowiązującego dokumentu wynika, że:
-

niezwykle aktywnie realizuje się zapisy Strategii Miasta,
miasto działa we wszystkich obszarach wyznaczonych przez Strategię,
miasto bardzo aktywnie wykorzystuje do tych celów środki europejskie,
największy nacisk położony został na infrastrukturę drogową (wybrane cele operacyjne)
oraz wybrane działania kulturalne i turystyczne.

Wizję miasta w 2020 r. sformułowano: „Toruń nowoczesnym miastem europejskiej
przestrzeni rozwoju” - jako :
-

miasto o nowoczesnej infrastrukturze,
miasto współtworzące nowoczesną metropolię,
ośrodek promieniowania kultury posiadającym właściwie chronione i eksponowane
dziedzictwo o najwyższej światowej wartości,
ośrodek
promieniowania
edukacji
ze
znanym
ośrodkiem
akademickim
o międzynarodowym znaczeniu,
ośrodek turystyczny regionu i kraju rozpoznawalny w Europie oraz na świecie,
miasto otwarte na inwestycje, nowoczesne technologie, wspierające przedsiębiorczość,
aspirującym do funkcji jednego z liderów gospodarczych Polski Północnej,
miasto społeczności otwartej, aktywnej, solidarnej i gościnnej.

Misję samorządu miasta zdefiniowano następująco:
-

„Misją samorządu jest to, aby uczynić Toruń miastem społeczności otwartej
i przedsiębiorczej, która pamięta o dziedzictwie swoich przodków i wykorzystuje
je do zbudowania nowoczesnego ośrodka kultury, nauki, gospodarki i turystyki, pełniącego
rolę ośrodka metropolitalnego”.
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1.2.

Kierunki rozwoju miasta i cele strategiczne w odniesieniu do zagospodarowania
przestrzennego miasta

Priorytetowe kierunki rozwoju określono jako:
-

Toruń – miastem kultury,
Toruń – miastem turystyki,
Toruń – ośrodkiem akademickim i miastem innowacyjnych przedsiębiorstw,
Toruń – ośrodkiem metropolitalnym.

W obowiązującej strategii zostały określone cele strategiczne i cele operacyjne oraz oczekiwane
rezultaty i priorytetowe instrumenty. W tej części dokumentu znajdują się odniesienia do
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Cel strategiczny 1 - Toruń bezpiecznym miastem społeczności aktywnej i zdrowej.
„Rozwój sportu szkolnego, kwalifikowanego oraz miejskiej rekreacji” - jest jednym z celów
operacyjnych, którego realizacja obejmuje m.in.:
-

budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema, obiektu wpisanego do „Wieloletniego
programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”,
kontynuacja budowy kolejnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych, w ramach programu
rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”,
kontynuacja budowy kortów tenisowych przy ul. Przy Skarpie,
kontynuację modernizacji i rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii
Ludowej.

Cel strategiczny 2 - Toruń silny nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa,
rozwijający infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkańców, gospodarki i turystów. Jednymi
z celów operacyjnych podporządkowanych powyższemu są:
„Promocja gospodarcza Torunia – aktywne pozyskiwanie inwestorów”, poprzez m.in.
utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego „Biznes Park Elana”; utworzenie
na terenie miasta innowacyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- „Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta” poprzez inwestycje w sieci
infrastruktury technicznej oraz inwestycje związane z budową i przebudową układu tras
rowerowych,
- „Rozwój budownictwa mieszkaniowego”.
Celem operacyjnym odnoszącym się głównie do zagospodarowania przestrzennego miasta jest
„Poprawa warunków komunikacyjnych w układzie przestrzennym miasta”. Mają temu służyć
inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym m.in.
-

-

-

-

usprawnienie wewnętrznego systemu drogowego miasta zwłaszcza poprzez budowę nowego
mostu wraz z Trasą Wschodnią, co jest podstawowym czynnikiem rozwoju systemu
komunikacji drogowej w Toruniu,
wybudowanie Trasy Średnicowej Północnej i Trasy Staromostowej w tym połączenia
z drogą ekspresową S-10,
usprawnianie połączeń Torunia z układem sieci krajowych, w tym z autostradą A1 oraz
siecią regionalną, w tym szczególnie z Bydgoszczą w ramach rozwijania BydgoskoToruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
obsługa tranzytu i sprawności połączeń międzydzielnicowych, szczególnie w zakresie
przebudowy głównych skrzyżowań leżących na szlakach tranzytowych oraz budowy
obwodnicy północnej,
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-

obsługa ruchu turystycznego, w tym budową parkingów obsługujących centrum miasta,
modernizacją nawierzchni ulic ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Staromiejskiego,
ruchu pieszych i oznakowaniem dróg.

Cel strategiczny 3 - „Toruń miastem edukacji i ośrodkiem akademickim o międzynarodowym
znaczeniu” generalnie nie odnosi się do gospodarki przestrzennej.
Cel strategiczny 4 - „Toruń miastem chroniącym dziedzictwo kulturowe oraz rozwijającym sferę
kulturalną i gospodarkę turystyczną”. Jednym z celów strategicznych jest „Rewitalizacja
obiektów zabytkowych i terenów zdegradowanych”. Oprócz terenów objętych Lokalnym
Programem Rewitalizacji ( Zespół Staromiejski i Bydgoskie Przedmieście ), jako potencjalne
tereny do rewitalizacji wskazane zostały kompleksy poprzemyłowe:
-

pomiędzy ulicami: Łokietka, Dworcowa, Kościuszki i Trasą
od północy (dawne Państwowe Zakłady Zbożowe) - o powierzchni 8,1 ha,
przy ul. Szosa Bydgoska (dawny Polchem) - o powierzchni 55,7 ha,
zakład Merinotex - o powierzchni 16,4 ha,
przy ul. Lubickiej (dawne zakłady Tormięs) - o powierzchni 4 ha,
zakład Elana - o powierzchni 62 ha.

Średnicową

Od czasu przyjęcia „Strategii” część celów strategicznych dotyczących zagospodarowania
przestrzennego zostało zrealizowanych:
-

-

hala widowiskowo-sportowa przy ul. Bema,
kompleksy sportowo-rekreacyjne - „Moje Boisko – Orlik 2012”,
korty tenisowe wraz z halą tenisową przy ul. Przy Skarpie,
modernizacja i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Ludowej,
nowy most drogowy na Wiśle,
odcinek Trasy Średnicowej Północnej pomiędzy ulicami Grudziądzką i Szosą Chełmińską,
usprawnianie połączeń Torunia z układem sieci krajowych, w tym z autostradą A1 oraz
siecią regionalną, w tym szczególnie z Bydgoszczą w ramach rozwijania BydgoskoToruńskiego Obszaru Metropolitalnego,
parking podziemny przy pl. Św. Katarzyny wspomagający obsługę ruchu turystycznego.

W okresie tym również zrealizowano szereg inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
i rowerowej oraz budownictwa mieszkaniowego.
2. CELE PRZESTRZENNE
INWESTYCYJNEJ.

WYNIKAJĄCE

Z

WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2016-2036, zgodnie z ustawą o finansach
publicznych stanowi załącznik do uzasadnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Torunia na lata 2016-2041 i został przyjęty uchwałą Nr 202/15 Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 489/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej na lata 2017-2041, wprowadza kilka nowych
zadań inwestycyjnych.
Poniżej wyszczególniono wybrane inwestycje zapisane w WPF na lata 2016-2041 o
szczególnym znaczeniu w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz doadatkowe ujęte w
WPF 2017-2041.
2.1. Transport i łączność
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Największymi inwestycjami ujętymi w planie są: budowa i przebudowa głównego szkieletowego
układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód-zachód oraz północ-południe (podzielona na
etapy), kontynuacja budowy dróg wylotowych z Miasta, a także budowa nowych dróg w tym
lokalnych.
Dział ten obejmuje m.in. następujące inwestycje:
 Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Placu Daszyńskiego
do ul. Grudziądzkiej,
 Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej-etap od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej
(z budową wiaduktu),
 Rozbudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciagu drogi krajowej nr
15,
 Budowę Trasy Staromostowej –odcinek od Trasy Średnicowej do ul. Polnej,
 Budowę Trasy Staromostowej – przebudowa mostu Piłsudskiego,
 Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. Chrapka,
 Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy
Średnicowej Podgórza,
 Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmńskiej,
 Przebudowa ul. Turystycznej – od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta,
 Połączenie ul. Polnej z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką,
 Przedłużenie ul. Długiej od ul Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z przebudową ul.
Hurynowicz,
 Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu „JAR”.
Rezerwa inwestycji zapisanych w WPF obejmuje m.in.:
 Budowa połączenia drogi krajowej nr 91 z autostradą A1 i drogą ekspresową S-10 (węzeł
Czerniewice),
 Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy
Średnicowej Podgórza (ul. Andersa) – etap I w kierunku włączenia w drogę krajową nr 15,
 Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II
włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowe,
 Trasa Średnicowa Północna - odc. od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna,
 Trasa Średnicowa Północna - odc. od ul. Szosa Okrężna do ul. Szosa Bydgoska,
 Trasa Staromostowa - odc. od pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Północnej,
 Przebudowa ul. Szosa Okrężna od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej,
 Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od Czerwonej Drogi/Odrodzenia do ul. Dekerta,
 Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska-Szubińska-Gniewkowska,
 Przebudowa ul. Warneńczyka.
Przewidziane jest również finansowanie integracji systemów transportu miejskiego w ramach
BIT – City. Projekt ten, ujęty jest również w PFI 2017-2041 oraz m.in. rozbudowa DK 91 – ul.
Grudziądzkiej od ul. Polnej do trasy wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.
Celniczą.
2.2. Gospodarka mieszkaniowa
W ramach gospodarki mieszkaniowej WPI przewiduje zadania cykliczne dotyczące: gminnego
budownictwa mieszkaniowego (socjalne i mieszkalne), pozyskiwania nieruchomości. W ramach
gminnego budownictwa mieszkaniowego zapisano również współfinansowanie budowy
budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o. oraz budowę, utrzymanie i zarządzanie
budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki.
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2.3 Pomoc społeczna
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220.
WPI 2017-2014 przewiduje również m.in.:
- Budowę środowiskowego domu samopomocy przy ul. Storczykowej,
- Budowę przedszkola miejskiego na osiedlu JAR.
2.4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu- wielobranżowy projekt budowlanowykonawczy.
WPI 2017-2014 przewiduje również m.in.
- Muzeum Twierdzy Toruń – adaptację koszar Bramy Chełmińskiej,
- Rewitalizacją Parku Tysiąclecia przy ul. Podgórskiej i Alpinarium przy ul. Kopernika,
- Sporządzenie mapy akustycznej,
- Poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE
2.5 Kultura fizyczna
Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów wodnych. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego
27a na salę szermierki. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17. WPI 20172041 wskazuje również na budowę basenów letnich.
3. CELE PRZESTRZENNE ZAPISANE LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI
MIASTA TORUNIA W LATACH 2007 – 2015 oraz PROGRAM REWITALIZACJI
TORUNIA DO ROKU 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia w latach 2007 – 2015 został przyjęty uchwałą Nr
624/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dokument był wielokrotnie zmieniany –
ostania aktualizacja : uchwała Nr 903/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 listopada 2014 r.
Zgodnie z definicją dr Krzysztofa Skalskiego zawartą w publikacji Rewitalizacja obszarów starej
zabudowy w miastach: „właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program
remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na
wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem
gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych - jak np. remonty
- z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów
społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobociem, przestępczością, brakiem
równowagi demograficznej”.
3.1.

Rejony miasta wskazane do rewitalizacji

Przy analizowaniu danych stanowiących podstawę do wyznaczenia obszarów do rewitalizacji,
uwzględniono podział miasta na jednostki urbanistyczne, wyznaczony w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.
Wskazanie obszarów rewitalizacji i mieszkalnictwa nastąpiło w oparciu o następujące kryteria
główne:





wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,
niski poziom aktywności gospodarczej,
wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa,
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 szczególnie zniszczone otoczenie.
Poziom zagęszczenia zabytków w złym stanie technicznym stanowił kryterium pomocnicze.
Zdegradowanymi obszarami miejskimi wskazanymi do rewitalizacji zostały Stare Miasto oraz
Bydgoskie Przedmieście. Obszarem wsparcia, wskazanym do realizacji przedsięwzięć z zakresu
mieszkalnictwa przy udziale funduszy strukturalnych zostało Stare Miasto.
Analizowane wskaźniki problemów społeczno-gospodarczych i przestrzennych, oznaczające
sytuację gorszą niż średnią w mieście, odnotowano również dla obszarów Podgórz i Jakubskie
Przedmieście.
3.2.

Cele rewitalizacji do osiągnięcia na wybranych obszarach

Do osiągnięcia na obszarze Starego Miasta wskazano następujące cele :
 poprawę ładu przestrzennego i estetyki Starego Miasta poprzez adaptacje obiektów
użyteczności publicznej, polepszenie stanu technicznego budynków, podniesienie ich
wartości architektonicznej oraz walorów funkcjonalnych i estetycznych ulic, przeprowadzenie
szeregu prac modernizacyjnych w kamienicach mieszkalnych,
 poprawę stanu zachowania obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację i restaurację oraz
wykorzystanie ich na nowe cele kulturalne, społeczne i gospodarcze oraz urozmaicenie oferty
kulturalno-edukacyjno-artystycznej, prowadzące do aktywizacji kulturowej mieszkańców, w
szczególności dzieci i młodzieży,
oraz:
 poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,
 zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Starego Miasta,
 zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych.
Do osiągnięcia na obszarze Bydgoskie Przedmiescie wskazano następujące cele :
 poprawę ładu przestrzennego i estetyki Bydgoskiego Przedmieścia poprzez uporządkowanie
historycznej strefy ochrony konserwatorskiej polegające na zagospodarowaniu terenów
zielonych, przebudowę i budowę parkingów i obiektów małej architektury,
 poprawę stanu technicznego budynków pełniących funkcje edukacyjno – wychowawcze,
 poprawę stanu zachowania obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację i restaurację
oraz:
 poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,
 zapewnienie dzieciom równego dostępu do edukacji i opieki,
 zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych, zmniejszenie liczby osób bezrobotnych i
życiowo niezaradnych.
3.3.

Projekty i działania rewitalizacji

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zrealizowano 84 projekty inwestycyjne, w tym 22
zadania dotyczyły sfery użyteczności publicznej oraz 62 zadania obejmowały odnowę tkanki
mieszkaniowej. W zakresie użyteczności publicznej 12 zadań zrealizowano na Starym Mieście i
9 na Bydgoskim Przedmieściu oraz 1 zadanie obejmujące obydwie jednostki. Wartość
zrealizowanych projektów opiewa na kwotę około 76 mln zł z czego wartość pozyskanego
dofinansowania wyniosła około 40 mln zł.
Kompleksowość procesu rewitalizacji zapewniło 24 projekty o charakterze społecznym. Ich
realizacja uzupełniła działania o charakterze infrastrukturalnym i miała przyczynić się
do niwelowania negatywnych zjawisk społecznych na wskazanych w Programie obszarach.
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W dotychczasowy proces rewitalizacji zaangażowały się następujące podmioty:
 wspólnoty mieszkaniowe,
 kościoły i związki wyznaniowe,
 instytucje kultury,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorcy.
Wybrane projekty i działania rewitalizacji o charakterze infrastrukturalnym
Stare Miasto:
 „Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze”,
 „Przystosowanie budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego zlokalizowanego na
obszarze Starego Miasta Torunia dla potrzeb pracy z młodzieżą wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni pomiędzy budynkiem Domu Zakonnego i budynkiem Kościoła”,
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi”,
 „Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji
pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury”,
 „Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15”,
 „Remont adaptacyjny gotyckiego spichrza przy ul. Rabiańskiej 24, na cele turystyczno –
kulturalne - galeria witrażu, warsztaty witrażowe”,
 „Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul.
Franciszkańskiej 9”,
 „Restauracja Kościoła p.w. Św. Szczepana”,
 „Rewitalizacja Dworu Artusa w Toruniu”,
 „Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze”
 „Remont Dachów Dworu Mieszczańskiego”,
 „Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne”
oraz projekty z zakresu mieszkalnictwa (63 projekty) obejmujące w przeważającej części
budynki zabytkowe (54 projekty).
Bydgoskie Przedmieście:
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza”,
 „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego”,
 „Kompleksowy remont budynku Przedszkola nr 4, ul. Bydgoska 34”, „ Adaptacja lokalu nr 2
przy ul. Bydgoskiej 90 na potrzeby Punktu Przedszkolnego „Mędrek”,
 rewitalizacja dwóch terenów zielonych przylegających do obiektów zabytkowych na ulicy
Mickiewicza 32 i ul. Bydgoskiej 90.
 rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego,
 „Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji
Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Osób Niepełnosprawnych”
 „Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika”,
 „Przywrócenie utraconych funkcji społecznych tzw. „Osiedla ZUS” poprzez rewitalizację
jego terenu i rozbudowę infrastruktury”,
 „Adaptacja budynku przy ul. Krasińskiego 47/49 na cele ogólnospołeczne”,
 „Adaptacja budynków przy ul. Bydgoskiej 24, 50, 52 na cele kulturalne, społeczne
i gospodarcze”,
 budowa w 2010 r. nowego boiska w ramach ogólnopolskiego programu Orlik 2012.
3.4.

Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023
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Dokumentem kluczowym do prowadzenia procesu rewitalizacji w Toruniu na kolejne lata będzie
„Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023” (PRT). Program stanowić ma ramy operacyjne i
płaszczyznę koordynacji działań w odniesieniu do wskazanych obszarów miasta,
zidentyfikowanych, jako obszar zdegradowany wymagający szczególnej interwencji.
Program obejmować będzie część diagnostyczną (służącą wskazaniu obszarów zdegradowanych
w mieście, a w ich ramach obszarów rewitalizacji) oraz część realizacyjną (określającą wizję
pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu działań, cele rewitalizacji oraz listę projektów
rewitalizacyjnych, ta część programu sporządzana będzie tylko dla obszaru rewitalizacji).
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji było pierwszym etapem prac nad
Programem Rewitalizacji Torunia do roku 2023. Przy wyznaczaniu obszarów oparto się na
zapisach ustawy z dnia 9 pażdziernika 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1032) oraz
dokumencie „Zasady planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Przeprowadzajac diagnozę wykonano analizę poszczególnych jednostek strukturalnych
(odpowiadających 20-u jednostkom ustaleń studium) w celu identyfikacji stanu kryzysowego.
Oprócz wskaźników odnoszących się do sfery społecznej, do analizy wykorzystano wskaźniki z
co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej (infrastrukturalnej).
Przeprowadzona diagnoza wykazała, że w granicach obszaru zdegradowanego znalazły się
następujące podobszary: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Grębocinen nad Strugą, Jakubskie
Przedmieście Stare Miasto i Rudak. Do obszaru rewitalizacji wytypowano trzy podobszary
Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz. Obszar ten zajmuje 15,2% powierzchni miasta
oraz jest zamieszakły przez 21,9% mieszakńców gminy.
Uchwałą nr 513/16 Rada Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. został wyznaczony obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta Torunia.
Do sporządzania Programu Rewitalizacji Torunia do 2023, przystąpiono zgodnie z uchwałą nr
539/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017r.
4. PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZWIĄZANE
Z
ZAGOSPODAROWANIEM
PRZESTRZENNYM ZREALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
(okres programowania 2007–2013 i 2014-2020)
W ramach poniższych programów (4.1, 4.2, 4.3) i okresu programowania 2007-2013,
wybudowano poniższe obiekty infrastrukturalne oraz obiekty użyteczności publicznej istotne dla
rozwoju miasta. Dodatkowe wyszczególniono wybrane projekty okresu programowania 20142020 (4.4).
4.1.

Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego

1) Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia
Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie
drogowym miasta na kierunku północ–południe, na odcinku od ul. Polnej
do granicy miasta.
Zadanie II: Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie
drogowym miasta na kierunku wschód–zachód, na odcinku od trasy mostowej w osi
ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego).
Etap I: odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska.
Etap II: odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej.
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2) Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
Podprojekt 1: System Zarządzania Ruchem Drogowym w Toruniu:
 budowa systemu zarządzania ruchem drogowym,
 przebudowa i budowa systemu sygnalizacji świetlnej uwzględniającego priorytet dla
komunikacji tramwajowej,
 budowa i przebudowa przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru
niskopodłogowego.
Podprojekt 2: System informacji pasażerskiej – zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji
przystankowej.
Podprojekt 3: Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany):
 budowa linii tramwajowej na osiedle Bielany (do UMK),
 powiązanie linii tramwajowej na osiedle Bielany (do UMK) z osiedlem Rubinkowo,
 modernizacja pętli Olimpijska dla potrzeb obsługi linii na os. Bielany (do UMK).
Podprojekt 4: Modernizacja taboru do obsługi linii tramwajowej.
3) Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe
W ramach projektu powstała wielofunkcyjna sala na 883 widzów, sala kameralna na 306
widzów, sale prób dla chóru i orkiestry, garderoby, bufet, salonik reprezentacyjny, pokoje
gościnne, parking podziemny. Sala ma pełnić dodatkowe funkcje, m.in.: konferencyjne,
wystawiennicze i edukacyjne.
4) Centrum Nowoczesności
Zadanie obejmowało kompleksową renowację i adaptację budynku dawnych silosów zbożowych
i młyna żytniego, wchodzącego w skład kompleksu tzw. Młynów Toruńskich, na funkcję
związaną z działalnością edukacyjną popularyzującą naukę.
5) Toruński Inkubator Technologiczny
Oferta Inkubatora ma na celu wspólną promocję firm działających na terenie TIT
i jest skierowana do przedsiębiorców działających na terenie województwa kujawskopomorskiego, szkół wyższych, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wspierających rozwój innowacyjny regionu.
6) Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu
Projekt założył przeprowadzenie kompleksowej renowacji i adaptacji do nowych funkcji,
wchodzącego w skład kompleksu Młynów Toruńskich przy ul. Kościuszki, Łokietka
i Dworcowej, budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego. W ramach rewitalizacji
zdegradowanego obiektu poprzemysłowego powstało nowoczesne centrum nauki
z dodatkowymi funkcjami inkubatora i centrum spotkań młodzieży.
7) Przebudowa ul. Nieszawskiej
8) Rozbudowa, przebudowa i remont ośrodka campingowego TRAMP wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kujawskiej 14 w Toruniu
9) Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim „Moje Boisko – Orlik
2012”
Projekt dotyczył budowy na terenie Torunia sześciu kompleksów sportowo-rekreacyjnych
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”:
 Zespół Szkół Nr 14, ul. Hallera 79 (Stawki),
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Raszei 1 (Na Skarpie),
 Zespół Szkół Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 (Chełmińskie Przedmieście),
 Zespół Szkół Nr 8, ul. Łyskowskiego 28 (Rubinkowo),
 Zespół Szkół Nr 7, ul. Bażyńskich 30/36 (Mokre Przedmieście),
 Ugory 103–109 (Wrzosy).
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10) Projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na
lata 2007–2015 (wybrane):
 Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu,
 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu,
 Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 27 – nowa siedziba TFPK Sp. z o.o.,
 Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury ul. Przedzamcze 15,
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza,
 Adaptacja zabytkowej Baszty Gołębnik na cele kulturalno-artystyczne,
 Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze,
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i ul. Królowej Jadwigi.
4.2.

Program operacyjny infrastruktura i środowisko

1) Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi
2) Przebudowa skrzyżowania na placu prof. A. Hoffmanna wraz z przebudową ul. gen. J.
Bema na odcinku od placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu
3) Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu
4) Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap
5) Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego
w Toruniu BiT-City
Projekt dotyczył zintegrowania zbiorowego transportu publicznego miasta Toruń
i transportu kolejowego gwarantującego szybkość przemieszczania się mieszkańców
aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
-

-

-

-

-

-

-

-

Projekt obejmował osiem zadań:
Zadanie 1 – Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń
Miasto (pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności,
Zadanie 2 – Poprawa dostępności transportu publicznego dla osób starszych
i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb
obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego;
Zadanie 3 – System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej –
punkty kamerowe całodobowo monitorujące 45 zespołów przystankowych;
Zadanie 4 – Modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej dostosowanej do taboru
niskopodłogowego;
Zadanie 5 – Modernizacja pętli tramwajowej Motoarena (w tym budowa dodatkowych
torów odstawczych dla tramwajów, modernizacja dwóch platform przystankowych,
modernizacja budynku socjalnego dla motorniczych);
Zadanie 6 – Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto integrującego linię
średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT-City;
Zadanie 7 – Poprawa dostępności obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa
dostępności i zwiększenie atrakcyjności (w tym modernizacja obiektów dworcowych,
modernizacja i przebudowa peronów, budowa zintegrowanej pętli komunikacji miejskiej z
parkingiem, modernizacja i rozbudowa przejścia podziemnego);
Zadanie 8 – Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (12 sztuk).

6) „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”
Projekt zrealizowany został w partnerstwie siedmiu podmiotów. Liderem jest Gmina Miasta
Toruń. Poszczególni partnerzy to:
Parafia Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu,
Parafia Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
Parafia Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
Diecezja Toruńska, działająca przez Kurię Diecezjalną Toruńską i Muzeum Diecezjalne,
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4.3.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Toruniu,
Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Celem projektu były prace konserwatorskie, remontowe i adaptacyjne na wybranych
obiektach zabytkowych zespołu staromiejskiego – obszaru wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Program operacyjny innowacyjna gospodarka

1) Koncepcja programowo-przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą
Projekt miał na celu przygotowanie obszaru o wielkości 49 ha pod przyszłą działalność
inwestycyjno-produkcyjną. Realizacja zadania umożliwiła zrewitalizowanie terenów,
zaopatrzenie obszarów inwestycyjnych i przemysłu w wodę z sieci miejskiej, umożliwienie
odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiego systemu kanalizacyjnego i do COŚ.
2) Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka,
Polna, Ugory
Projekt miał na celu przygotowanie obszaru o wielkości 57 ha pod przyszłą działalność
inwestycyjno-produkcyjną. Realizacja zadania umożliwiła zrewitalizowanie terenów
zdegradowanych przez stacjonujące w latach 1945–1991 wojska radzieckie.
3) Dokumentacja dotycząca terenów inwestycyjnych położonych przy ulicach: Grudziądzka,
Polna, Ugory.
Dokumentacja umożliwiła rozpoczęcie robót drogowych oraz uzbrojenie terenu w linie
energetyczne, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną oraz sieci wodociągowe.
Uzbrojony teren jest atrakcyjniejszy dla inwestorów, co pozwoli zwiększyć sprzedaż
gminnych terenów na obszarze JAR-u, tym samym znacząco ułatwi dokonanie inwestycji na
terenach, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonym przez Radę Miasta Torunia, stanowią tereny inwestycyjne.
4.4. Projekty europejskie – okres programowania 2014-2020
1) Program operacyjny infrastruktura i środowisko
Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej,
Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. Chrapka,
Poprawa funkcjonalności komunikacji miejskiej BIT CITY II (w tym budowa linii
tramwajowej do osiedla JAR),
Przebudowa układu torowego w ul. Wały Gen. Sikorskiefo i Al. Jana Pawła II oraz budowa
pasa tramwajowo – autobusowego,
Gospodarka wodno – ściekowa na terenie aglomeracji Toruń III etap,
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia przy ul. Podgórskiej,
Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II,
2) Regionalny program operacyjny województwa kujawsko – pomorskiego:
Przebudowa ul. turystycznej na odcinku od ul. Ligii Polskiej do granicy administracyjnej
miasta,
Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od trasy średnicowej do ul. Polnej.
3) Program operacyjny pomoc techniczna – Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do
2023r.
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IX.
1.

ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
OBSZAR
O
PEŁNI
WYKSZTAŁCONEJ
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ

ZWARTEJ

STRUKTURZE

Zgodnie z art.1 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r . poz. 1073), jednym z podstawowych
kryteriów oceny zasadności planowania i lokalizacji nowej zabudowy jest położenie w obrębie
obszarów o pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej w granicach
jednostki osadniczej w rozumieniu art 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2003r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612), w
szczególności poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy.
Jak wynika z definicji zawartej w w/w ustawie, jednostką osadniczą jest wyodrębniony obszar
zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej, zamieszkany przez ludzi.
Po wnikliwym przeanalizowaniu pozostałych kryteriów wynikających z art.1 ust 4 dotyczących
ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych
przestrzeni – stwierdza się że miasto Toruń w granicach administracyjnych stanowi obszar o
pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej.
Analizę przeprowadzono w oparciu o Część B – „Diagnozę i uwarunkowania rozwoju”
niniejszego dokumentu według stanu na 2015r. – w szczególności:
 I. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju,
 II. Uwarunkowania życia mieszkańców (II.1) oraz Społeczno-gospodarcze uwarunkowania
rozwoju (II.2),
 III. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania
terenów,
 V. Uwarunkowania systemów transportu,
 VI. Uwarunkowania wynikające ze stanów i systemów infrastruktury technicznej.
Strefy, podziały i pozostałe elementy związane ze zwartą układem miasta przedstawiono
na rysunku nr 49 - STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA TORUNIA.
2.

POTRZEBY i MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

2.1.

Wnioski indywidualne o zmianę studium

Po uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia (uchwała Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r.), wpłynęło 25
wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w tym dokumencie.
Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwała Nr
668/09 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2009 r.), w wyznaczonym w ogłoszeniach i
obwieszczeniach terminie (do 31.12.2009 r.) wpłynęło 8 wniosków.
W trakcie prac planistycznych nad zmianą studium, po upływie w/w terminu do końca 2015 r.,
wpłynęło 47 pism właścicieli nieruchomości oraz innych zainteresowanych z propozycjami
zmian w studium.
Wnioski o zmianę studium i pisma zawierające propozycje zmian, zestawiono w tabeli
i podzielono chronologicznie na następujące 3 grupy:
I.

Wnioski złożone przed przystąpieniem do zmiany studium.
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Wnioski złożone po ogłoszeniu i obwieszczeniu w prasie w terminie składania wniosków
(od 16/11/2009 do 31/12/2009) – po przystąpieniu do sporządzania zmiany studium.
III. Pisma z propozycjami zmian, złożone po terminie składania wniosków (2010-2015).
Dodatkowo wnioski uszeregowano tematycznie w dwóch dodatkowych tabelach obejmujących
wnioski w sprawie:
II.

-

zmian w zakresie przeznaczenia terenów pod usługi i wielko powierzchniowe obiekty
handlowe,
zmian w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Wykaz wniosków zawierają załączniki tabelaryczne:
-

-

Nr 13 - B.IX.2.1 - Wykaz wniosków w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian,
Nr 14 - B.IX.2.2 - Wykaz wniosków w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian dotyczące zabudowy mieszkaniowej,
nr 15 - B.IX.2.3 - Wykaz wniosków w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian dotyczące obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2 (WOH).

Rozmieszczenie terenów objętych wnioskami o zmianę studium przedstawiono na rysunkach:
-

2.2.

nr 50.1 – WNIOSKI O ZMIANĘ STUDIUM,
nr 50.2 –WNIOSKI O ZMIANĘ STUDIUM NA TLE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA.
Możliwości rozwoju gminy

Powierzchnia miasta obejmuje 11 572 ha. Struktura użytków gruntowych rozkłada się
procentowo w sposób następujący (wg rozdz. B.III.3 Użytkowanie gruntów wg ewidencji):
 ok. 43,3% - grunty zabudowane i zurbanizowane,
 ok. 19,1%- użytki rolne,
 ok. 27,2% - użytki leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 ok. 6,4% - grunty pod wodami,
 ok. 4.0% - tereny różne i nieużytki.
Rozmieszczenie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych przedstawiono na rysunku nr 51 STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA MIASTA - GRUNTY ZABUDOWANE
I ZURBANIZOWANE.
Tereny zamknięte zajmują łącznie powierzchnię około 611,58 ha,
powierzchni miasta. Tereny te obejmują:

co stanowi około 5%

 ok.406,75 ha terenów ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
 ok. 204,68 ha terenów ustalonych przez Ministra Infrastruktury,
 ok. 0,15 ha innych terenów.
Rzeka Wisła w granicach administracyjnych miasta to odcinek o długości około 19 km. Według
map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego dla rzeki Wisły sporządzonych przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, obszar na którym wystąpienie powodzi jest średnie (raz na
100 lat – 1%) zajmuje około 1 160 ha (około 10% powierzchni miasta). Powierzchnia ta, nie
obejmuje lustra wody rzeki Wisły i zawiera w części tereny istniejących osiedli domów
jednorodzinnych w Kaszczorku i na Rudaku.
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Obszar średniego zagrożenia powodziowego (1%) rzeki Drwęcy obejmuje wyłącznie tereny
zadrzewione, łąki i pola uprawne. Długość odcinka Drwęcy w granicach miasta wynosi 6 km.
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryty był obszar około 5 762 ha, co
stanowiło około 49,8% powierzchni miasta. Po odliczeniu terenów zajętych pod wody
powierzchniowe i lasy pokrycie planistyczne miasta wynosiło ok. 65%.
Dla terenów o powierzchni około 519 ha (około 4,5% powierzchni miasta) rozpoczęto procedurę
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Tabela B IX 2-1 – Zestawienie powierzchni terenów miasta (2015 r.)
obszar

powierzchnia

procent

obowiązującego mpzp

5 762 ha

49,8%

objęty przystąpieniem do sporządzenia mpzp.

519 ha

4,5 %

4 749ha

41%

545 ha

4,7 %

11 572 ha

100 %

pozostały (zurbanizowany, cmentarze, lasy, tereny zamknięte,
wody, inne)
wymagający analiz możliwości i potrzeb gminy związanych
z zasadnością sporządzenia mpzp A - F
miasta w granicach administracyjnych
Źródło: opracowanie własne

W rozdziale B.III Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia
i zagospodarowania terenu przedstawiono rozwój przestrzenny miasta w świetle planów
miejscowych.
Zgodnie z ostatnio przeprowadzoną „Oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego za okres 01.07.2009 r. – 31.07.2014 r.” (uchwała nr 874/14 Rady Miasta Torunia
z dnia 23 października 2014 r.) większość obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, spełnia wymagania obowiązującej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono zasadność zaktualizowania (zmiany) siedmiu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni około 230 ha, co
stanowi około 2% powierzchni miasta. Plany te, w przeważającej części obejmują tereny
przeznaczone pod transport kolejowy oraz usługi. Zostały sporządzone pod rządami poprzednio
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W oparciu o powyższe analizy wybrano tereny niezabudowane i poprzemysłowe w fazie
przekształceń, nie objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego mogące
stanowić potencjał rozwojowy miasta:
 przy ul. Starotoruńskiej (A) o powierzchni około 154,7 ha,
 przy ul. Polnej (B) o powierzchni około 125,2 ha,
 w rejonie ul. Kociewskiej (C) o powierzchni około 19,9 ha,
 dawne zakłady Elana (D) o powierzchni około 166,2 ha,
 rejon skrzyżowania Trasy Wschodniej i ul. Łódzkiej (E) o powierzchni około 30,7 ha,
 przy ul. Zagrodowej (F) o powierzchni około 48,9 ha.
Tereny te zajmują łącznie powierzchnię 545 ha co stanowią około 4,7% powierzchni miasta.
Wybrane tereny wskazano na rys. 52 - POTENCJALNE TERENY ROZWOJOWE MIASTA NA
TLE WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ.
2.3.

Wybrane, potencjalne tereny pod nową zabudowę
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Uwzględniając zachodzące przemiany w zagospodarowaniu terenów, pokrycie miasta
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, strukturę użytków gruntowych oraz
złożone wnioski o zmianę kierunków zagospodarowania przestrzennego wybrano
30 potencjalnych terenów pod nową zabudowę o łącznej powierzchni około 450 ha.
Spośród kilkudziesięciu wniosków o zmianę studium wybrano wyłącznie tereny o istotnym
znaczeniu dla rozwoju lokalnego (w granicach jednostek studium) i ogólnomiejskiego.
Tereny te, można uznać jako lokalizacje potencjalnej nowej zabudowy, przy czym generalnie są
to tereny już zurbanizowane, przewidywanych lub zachodzących przekształceń funkcjonalna –
przestrzennych. Znajdują się tutaj również zdegradowane tereny powojskowe, pokolejowe i
poprzemysłowe.
Poza obszarem zurbanizowanym znajdują się dwa potencjalne tereny pod nową zabudowę:
 przy ul. Starotoruńskiej (poz.I-1) w jednostce I. Starotoruńskie Przedmieście,
 przy ul. Fantazyjnej (poz. XVI-1) w jednostce XVI. Kaszczorek.
Tereny te, zostały wskazane we wnioskach o zmianę studium.
Potencjalne tereny pod nowa zabudowę zestawiono w załączniku tabelarycznym Nr 16 - B.IX.2.
– Potencjalne tereny pod nowa zabudowę.
Położenie terenów przestawiono na rysunku nr 53 - POTENCJALNE TERENY POD NOWĄ
ZABUDOWĘ.
Zgodnie z art.10 ust1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniono w szczególności
uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w tym:
 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
 prognozy demograficznej uwzględniającej, migracje w ramach miejskich obszarów
funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
 możliwości finansowania przez gminę wykonania układu komunikacyjnego i sieci
infrastruktury technicznej a także infrastruktury społecznej służącej realizacji zdań własnych
gminy,
 bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Wszystkie wybrane potencjalne tereny pod nową zabudowę, zostały poddane właściwym
analizom, przy uwzględnieniu: kryteriów ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania
przestrzenią i walorów ekonomicznych przestrzeni, wynikających z art. 1 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wyniki analiz i wybór terenów uwzgledniono przy ustalaniu zmian kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta.
3.
ANALIZA EKONOMICZNA, ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA POTRZEB I
MOZLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
3.1.

Analiza ekonomiczna

Szczegółowe dane związane ze stanem prawnym terenów oraz zachodzące zmiany w ostatnich
latach zawarto w rozdz. B.II.2.4 Własność i jej struktura. Tendencje zmian.
W 2015 r. Gmina Miasta Toruń posiadała tereny stanowiące około 25% powierzchni miasta.
Grunty pozostałe nie będące własnością Skarbu Państwa, Samorządu Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i gminy, zajmowały około 41% powierzchni miasta.
Większość analizowanych terenów pod nową zabudowę stanowią grunty pozostałe. Własność
gminy to wyłącznie tereny przy:
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 ul. Grudziądzkiej i ul. Fortecznej (poz.III-3),
 Trasie Wschodniej i ul. Winnica (poz. VIII-3),
 ul. Kociewskiej (poz.X-1),
 ul. Olsztyńskiej i ul. Olimpijskiej (poz.XI-5).
Biorąc pod uwagę położenie, istniejące zagospodarowanie, uwarunkowania planistyczne, w tym
uzupełnienie tkanki miejskiej brak podstaw do ograniczenia nowej zabudowy na
analizowanych terenach. Funkcja nowej zabudowy na tych terenach, powinna stanowić
kontynuację istniejącego zagospodarowania przyległych terenów.
Na obrzeżach miasta położone są tereny pod nową zabudowę:
 przy ul. Starotorunskiej (poz.I-1),
 prz. ul. Fantazyjnej (poz.XVI-1).
Ze względów na brak podstawowego uzbrojenia terenu, brak infrastruktury drogowej i
społecznej oraz rolniczego użytkowania gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych (użytki
rolne klasy R III, RIV), nie wskazane jest przeznaczenie terenów przy ul. Starotoruńskiej pod
wnioskowane, nowe osiedla mieszkaniowe dla około 6.tys. mieszkańców. Grunty rolne klas R
III, RIV na terenach poza miastami wymagają uzyskania zgody właściwego ministra lub
marszałka województwa na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze w trybie
mpzp. Przed zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, również taki wymóg
obejmował miasta. Obecnie grunty rolne wysokich klas na terenie miasta, podlegają wyłącznie
obowiązkowi uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji
użytków rolnych.
Teren przy ul. Fantazyjnej nad rzeką Drwęcą, jest atrakcyjną lokalizacją pod wnioskowaną
funkcję rekreacyjno – wypoczynkową.
Analizę ekonomiczną graficznie zilustrowano na rysunku nr 54.1 - ANALIZA
POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ - WŁASNOŚĆ TERENÓW.
3.2.

Analiza środowiskowa

Szczegółowe dane związane z ochroną środowiska naturalnego zawarto w rozdz. B.I
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju. Obszary objęte ochroną zostały wyszczególnione
w podrozdziale B.I.3 Prawna ochrona przyrody i krajobrazu. Natomiast ochrona dziedzictwa
kulturowego została opisana w rozdziale B.IV.1 Kulturowe uwarunkowania rozwoju miasta,
B.IV.1.1 Dziedzictwo kulturowe i zabytki.
Wybrane potencjalne tereny pod nową zabudowę położone są poza obszarami chronionymi z
tytułu wpisu do rejestru zabytków. Na części terenów znajdują się pojedyncze obiekty
zabytkowe, generalnie nie ograniczające możliwość wprowadzenia nowej zabudowy.
Ponadto na części z analizowanych terenów znajdują się stanowiska obserwacji archeologicznej.
Analizę ochrony dziedzictwa kulturowego graficznie zilustrowano na rysunku nr 54.2 –
ANALIZA POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ - OCHRONA
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.
Ograniczenia wynikające z ochrony przyrody – związane z planem zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu obejmują tereny:
 przy ul. Polnej (poz.III-1),
 przy ul. Grudziądzkiej i ul. Polnej (poz.III-2),
 przy ul. Grudziądzkiej i ul. Fortecznej (poz.III-3),
 przy ul. Kociewskiej (poz.X-1).
Tereny te znajdują się w granicach obszaru utrzymania funkcjonalnych korytarzy migracji
nietoperzy. Możliwa jest tutaj nowa zabudowa z odpowiednim zagospodarowaniem terenu,
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zapewniającym spełnienie wymagań ochronnych np. wprowadzenia szerokich pasów zieleni. Dla
terenu przy ul. Polnej aktualnie sporządzany jest projekt planu miejscowego, zapewniający
utrzymanie korytarzy migracji.
Dwa tereny położone są przy wałach przeciwpowodziowych:
 przy ul. Starotoruńskiej (poz.I-1),
 przy ul. Zagrodowej (poz. XX-1).
Według map zagrożenia powodziowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, tereny te w
przypadku przerwania wału narażone są na zalanie.
W granicach Obszaru Natura 2000 – Dolina Drwęcy położony jest teren przy ul. Fantazyjnej
(poz. XVI-1). Znajduje się on również w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy. Wnioskowana funkcja - usług rekreacji i wypoczynku z ekstensywną zabudową
oddalona od rzeki Drwęcy a właściwe zagospodarowaniem terenów uwzgledniające ochronę
walorów środowiska przyrodniczego, jest możliwe na tym terenie. Obecnie dla tego terenu
sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren przy ul. Poznańskiej i ul. Gniewkowskiej (poz.XX-2) znajduje się w strefie ochronnej
ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka”, w której obowiązuje szereg ograniczeń
zagospodarowania terenu polegających m.in. na nie ograniczaniu infiltracji wód opadowych do
gruntu i ograniczeniu głębokości wykopów tak, aby zachować 6,0 m strefy aeracji nad
zwierciadłem wód gruntowych. W granicach strefy dopuszcza się możliwość lokalizowania
zabudowy.
Analizę ochrony środowiska naturalnego graficznie zilustrowano na rysunku nr 54.3 - ANALIZA
POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ - OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO.
3.3.

Analiza społeczna

Aktualną sytuację społeczną przedstawiono w rozdziale B.II Warunki i jakość życia
mieszkańców.
Biorąc pod uwagę, przeprowadzone cyklicznie oceny aktualności dokumentów planistycznych,
zachodzące przekształcenia funkcjonalno – przestrzenne,. rozwój przestrzenny miasta przebiega
w sposób kontrolowany. Wynika to przede wszystkim z pokrycia powierzchni miasta
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Strefy funkcjonalne - zamieszkania, pracy, nauki i wypoczynku są rozmieszczone w sposób
zapewniający dogodne powiązania i racjonalne gospodarowanie przestrzenią.
Zmiany zagospodarowania przekształcanych terenów nie generują konfliktów przestrzennych i
generalnie wpisują się w układ funkcjonalny otoczenia.
Tereny poprzemysłowe i powojskowe w prawobrzeżnej części miasta:
 przy ul. Polnej (poz. III-1),
 przy ul. Lubickiej i Żółkiewskiego (poz.VIII-1),
 przy ul. Kościuszki (poz.IX-1)
z uwagi na swoje położenie i sąsiedztwo są predestynowane pod funkcję mieszkaniową.
Powstające zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na Jakubskim Przedmieściu
przemawiają również za wskazaniem terenu przy Trasie Wschodniej i ul. Winnica.(poz.VIII-3)
pod kontynuację tej funkcji.
Kolejne analizowane tereny, wnioskowane pod nową zabudowę mieszkaniową w lewobrzeżnej
części miasta to:
 przy ul. Okólnej i ul. Zimowej (poz. XIX-2),
 przy ul. Zagrodowej (poz. XX-1),
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 ul. Poznańskiej i ul. Gniewkowskiej (poz. XX-2),
wpisują się w tendencje rozwojowe, wynikające min. z realizacji nowych inwestycji oraz
przeznaczeniu terenów w planach miejscowych w najbliższym otoczeniu.
Rozmieszczenie obiektów infrastruktury społecznej ( w tym: szkół przedszkoli, obiektów kultury
i sportu), sieć komunikacji publicznej, rozmieszczenie dróg rowerowych umożliwiają obsługę
nowej zabudowy mieszkaniowej. Jedynie w przypadku rozwoju terenu przy ul. Zagrodowej
(poz. XX-1) wskazane jest uruchomienie dodatkowej linii komunikacji publicznej, mogącej
docelowo obsługiwać również sąsiednią Wielka Nieszawkę.
Pozostałe analizowane i wnioskowane tereny pod zabudowę mieszkaniową:
 przy ul. Starotoruńskiej (poz.I-1),
 przy. ul. Szosa Bydgoska (poz.I-2),
 przy ul. Legionów (poz.VII-1),
 przy ul. Żwirowej (poz.VIII-2),
 przy ul. Chrzanowskiego i ul.Na Zapleczu (poz.XI-3),
 przy ul. Olsztyńskiej i ul. Koniczynki (poz.XI-4),
są wskazane do utrzymania dotychczasowej funkcji. Wynika to przede wszystkim z uciążliwego
położenia w strefach usługowo–produkcyjnych oraz w przypadku kilku lokalizacji – braku
właściwego zaplecza infrastruktury społecznej.
Ze względu na położenie przy planowanej trasie średnicowej, niewskazany pod zabudowę
mieszkaniową jest również teren przy ul. Bukowej (poz.XI-2).
Dla pozostałych analizowanych terenów pod nową zabudowę, wskazane jest dotychczasowe ich
przeznaczone pod usługi czy produkcję.
W przypadku kilku terenów uzasadnione jest wprowadzenie wnioskowanych potencjalnych
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2(WOH). Dotyczy to
przede wszystkim możliwości rozbudowy istniejących obiektów. Pod obiekty WOH
predestynowane są następujące tereny:










przy ul. Szosa Bydgoska (poz.I-2),
przy ul. Broniewskiego i ul. Szosa Bydgoska (poz. V.1),
przy ul. Bema (poz. VII-3),
przy ul. Żwirki i Wigury (poz.VII-1),
przy ul. Żółkiewskiego, ul. Apatora I ul. Żwirowej (poz.VIII-2),
przy ul. Szosa Lubicka (poz.XIII-1),
przy Dworcu Toruń Główny (poz.XIX-3),
przy Trasie Wschodniej i ul. Łódzkiej (poz.XIX-1),
przy ul. Poznańskiej (poz.XX-3).

Teren przy ul. Fantazyjnej (poz.XVI-1) wnioskowany pod funkcję usług wypoczynku
i rekreacji, stanowi dodatkową propozycję zagospodarowania terenu nadrzecznego dla potrzeb
mieszkańców Kaszczorka i całego miasta. Kontrolowane zagospodarowanie terenów
chronionych nad rzeką Drwęcą powinno dopełniać dotychczasowe działania miasta związane
z aktywizacją turystyki, przede wszystkim kajakowej.
Analizowane tereny pod nową zabudowę na tle wybranych uwarunkowań społecznych
zilustrowano na rysunkach:


nr 54.4 – ANALIZA PONTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ –
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE,
 Nr 54.5 - ANALIZA PONTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ –
KOMUNIKACJA PUBLICZNA.
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3.4.

Analiza prognoz demograficznych

Aktualną sytuację demograficzną przedstawiono w rozdziale B.II.1 Demograficzne i społeczne
uwarunkowania rozwoju.
W roku 2015 miasto liczyło 202 689 mieszkańców. Według danych statystycznych
przewidywany stan ludności w Toruniu po 30 latach – w 2045 r., będzie się kształtował
na poziomie 165 009 mieszkańców.
3.5. Analiza możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej a także infrastruktury społecznej służącej realizacji zdań
własnych gminy
W rozdziałach: B.V Uwarunkowania systemów transportu, B.VI. Uwarunkowania wynikające ze
stanu systemów infrastruktury technicznej przedstawiono szczegółowo zaopatrzenie terenów w
media infrastruktury technicznej oraz możliwości obsługi komunikacyjnej i stan dróg w mieście.
W rozdziale B.VIII 2 zostały wyszczególnione planowane inwestycje miejskie wynikające z
Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej.
W świetle powyższych danych, potencjalne tereny pod nową zabudowę położone są w zasięgu
istniejących sieci infrastruktury technicznej z dostępem do dróg publicznych.
Większość ze wskazanych terenów znajduje się w otoczeniu istniejącej zabudowy przy drogach
głównego układu transportowego miasta.
Doinwestowania w zakresie budowy lub rozbudowy sieci infrastruktury technicznej i dróg
dojazdowych wymagają tereny przy ul. Fantazyjnej (poz.XVI-1) i ul. Zagrodowej (poz.XX-1).
Tereny rolnicze przy ul. Starotoruńskiej (poz.I-1), w przypadku dopuszczenia tam nowej
zabudowy, wymagałyby kompleksowego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej i budowy
układu drogowego.
Analizę uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej graficznie zilustrowano na rysunkach:
 nr 54.6 - ANALIZA POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ – SIEĆ
WODOCIĄGOWA,
 nr 54.7 - ANALIZA POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ – SIEĆ
KANALIZACYJNA,
 nr 54.8 - ANALIZA POTENCJALNYCH TERENÓW POD NOWĄ ZABUDOWĘ – SIEĆ
DROGOWA.
4.

BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

4.1.

Obszary predestynowane pod nową zabudowę

Bilans sporządzono zgodnie z art. 10 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Na podstawie przeprowadzonych analiz struktury przestrzenno – funkcjonalnej oraz analiz
ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, prognoz demograficznych oraz potrzeb
i możliwości rozwojowych gminy, spośród 30 wytypowano 20 terenów o łącznej powierzchni
około 215 ha, predestynowanych pod nową zabudowę.
Tereny te, wpisują się w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta (zgodnie z rozdziałem
B.IV.2.).
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Proponowane tereny pod nową zabudowę to w większości tereny zurbanizowane w fazie
przekształceń funkcjonalno – przestrzennych. Są wśród nich również zdegradowane tereny
powojskowe i poprzemysłowe, objęte prowadzoną procedurą sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Możliwość lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2
(WOH) wskazano w granicach jednostek:





I. Starotoruńskie Przedmieście - przy ul. ul. Szosa Bydgoska (poz.I-2),
III. Wrzosy - przy ul. Grudziądzkiej i ul. Fortecznej (poz.III-3),
V. Bydgoskie Przedmieście - przy ul. Broniewskiego i ul. Szosa Bydgoska (poz. V.1),
VII. Chełmińskie Przedmieście - przy ul. Żwirki i Wigury (poz.VII-2) i przy ul. Bema (poz.
VII-3),
 VIII. Jakubskie Przedmieście - przy ul. Żółkiewskiego, ul. Apatora i ul. Żwirowej (poz.VIII2),
 XIII. - Bielawy - przy ul. Szosa Lubicka (poz.XIII-1),
 XIX. Stawki – przy dworcu kolejowym Toruń Główny (poz.XIX-2) i przy Trasie
Wschodniej i ul. Łódzkiej (poz.XIX-1),
 XX.Podgórz - przy ul. Poznańskiej (poz.XX-3).
W obowiązujących planach miejscowych większość z tych terenów przeznaczona jest pod
usługi. Tereny pod nową zabudowę – WOH zajmują około 48 ha.
Pod nową zabudowę usługową wskazano tereny w granicach jednostek:
 XI. Grębocin przy Lesie - przy ul. Bukowej (poz.XI-2),
 XIV. Kaszczorek - przy ul. Fantazyjnej (poz.XVI-1).
Łączna powierzchnia w/w terenów wynosi około 12 ha.
Pod nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW) oraz zabudowę mieszkaniową
wielorodzinna i usługi (MW/U) wskazano tereny w granicach jednostek:
 III. Wrzosy - przy ul. Polnej – MW (poz. II-1),
 VIII. Jakubskie Przedmieście - przy ul. Lubickiej i ul. Żółkiewskiego – MW/U (poz.VIII-1),
 VIII. Jakubskie Przedmieście - przy Trasie Wschodniej i ul. Winnica - MW/U (poz.VIII-2),
 IX. Mokre Przedmieście - przy ul. Kościuszki - MW/U (poz.IX-1),
 XIX. Stawki - przy ul. Okólnej i ul. Zimowej – MW/U, MW (poz.XIX-2),
 XX. Podgórz – przy ul. Poznańskiej i ul. Gniewkowskiej – MW/U (poz.XX-2).
Tereny w prawobrzeżnej części miasta to przede wszystkim obszary zdegradowane w trakcie
przekształceń. Dla części ze wskazanych terenów, przeznaczonych w miejscowych planach pod
zabudowę jednorodzinną - zachodzące procesy przekształceń są podstawą do zmiany
przeznaczenia.
Łączna powierzchnia tych terenów wynosi około 57 ha, w tym:
 około 46 ha – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi (VIII-1, VIII-2, IX-1,
XX-2),
 około 11 ha – pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (poz. III-1, XIX-2).
Pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wskazano tereny w granicach jednostek:
 XIX. Stawki - przy ul. Kukułki (poz. XIX-4),
 XX. Podgórz - przy ul. Zagrodowej (XX-1).
Łączna powierzchnia tych terenów wynosi około 64 ha.
Bilans tych terenów zawarto w załączniku tabelarycznym nr 17 - B.IX.4. – Bilans terenów
predestynowanych pod nową zabudowę.
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Rozmieszczenie tych terenów przedstawiono na rysunkach
 nr 55.1 - TERENY PREDESTYNOWANE POD NOWĄ ZABUDOWĘ NA TLE STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
TORUNIA,
 nr 55.2 - TERENY PREDESTYNOWANE POD NOWĄ ZABUDOWĘ NA TLE
UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH.
4.2.

Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową

W świetle z art. 10 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
należy oszacować chłonność:
 dla obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno przestrzennej w granicach
w jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166
poz. 1612),
 dla pozostałych obszarów, przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych
rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażonej w
powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy.
Dla potrzeb bilansu terenów pod zabudowę, oszacowano chłonność wyodrębnionego
przestrzennie obszaru zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej
zamieszkanego przez ludzi (zgodnie z definicją jednostki osadniczej).
Z uwagi na zwartą strukturę funkcjonalno - przestrzenną tkanki miejskiej Torunia, chłonność
oszacowano bez dokonywania podziału miasta na „obszary z zabudową w pełni wykształconej
strukturze” i „ obszary pozostałe przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę”.
Podstawą do oszacowania chłonności niezabudowanych terenów mieszkalnictwa
wielorodzinnego była intensywność zabudowy zapisana w planach miejscowych lub przyjęte
uśrednione wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej i uwarunkowania lokalne. W przypadku jednego z terenów,
uwzględniono sporządzoną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zespołu budynków
wielorodzinnych.
Dla zabudowy wielorodzinnej - na podstawie oszacowanej powierzchni ogólnej (całkowitej) ,
obliczono powierzchnię użytkową nowych budynków wielorodzinnych oraz potencjalną liczbę
mieszkańców.
Podstawą do oszacowania chłonności niezabudowanych terenów mieszkalnictwa
jednorodzinnego była analiza wydzielonych działek budowlanych pod taką zabudowę lub
zakładana przewidywana ilość nowych działek.
Chłonność wyrażoną w powierzchni ogólnej i użytkowej zabudowy, oszacowano wyłącznie dla
funkcji mieszkaniowej, w celu skonfrontowania uzyskanych danych ze stanem zaludnienia,
prognozami demograficznymi i zakładami potrzebami mieszkaniowymi.
W przypadku innych funkcji brak miarodajnych wskaźników pozwalających odnosić
powierzchnię użytkową czy ogólną, jaka powinna przypadać na mieszkańca.
4.2.1. Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Zgodnie ze stanem na koniec 2015 r. na terenie miasta możliwa jest realizacja nowej zabudowy
wielorodzinnej na terenach o łącznej powierzchni 79,6885 ha. W przeważającej części tereny te
objęte są planami miejscowymi (77,7001 ha). Większość terenów zarezerwowanych pod nowe
budynki wielorodzinne to uzupełnienia i kontynuacja istniejącej zabudowę.
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Tabela B IX 4-1 – Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Obszary
ogółem
Obszary
w mpzp

Powierzchnia
terenów
(ha)

Pow.
ogólna
budynków
(m2)

Pow.użytkowa
budynków
(m2)

Ilość mieszkań
(sztuk)

Szacunkowa
Ilość
Mieszkańców

79,6885

503 309

397 164

5 930

14 851

77,7001

490 646

387 034

5 508

14 429

Źródło: opracowanie własne

Chłonność terenów z podziałem na jednostki studium zawiera załącznik tabelaryczny nr 18 B.IX.4. – Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
4.2.2. Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Zgodnie ze stanem na koniec 2015 r. na terenie miasta możliwa jest realizacja nowej zabudowy
jednorodzinnej na terenach o łącznej powierzchni około 264 ha, obejmujących około 2 493
działki budowlane.
Na terenach posiadających plany miejscowe znajdują się takie tereny o łącznej powierzchni
około 245 ha, obejmujące około 2 247 działek. Większość terenów zarezerwowanych pod nowe
budynki jednorodzinne to uzupełnienia i kontynuacja istniejącej zabudowy.
Tabela B IX 4-2 – Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Obszary ogółem
Obszary w mpzp.

Powierzchnia terenów
(ha)
264,2009
245,4839

Ilość działek budowl.
(sztuk)
2 493
2 247

Szacunkowa
Ilość mieszkańców
7 479
6 741

Źródło: opracowanie własne

Chłonność obszarów zawiera załącznik tabelaryczny nr 19 - B.IX.4. – Chłonność obszarów pod
nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4.3.

Zapotrzebowania na tereny pod nową zabudowę

W świetle z art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
porównuje się w skali gminy zapotrzebowanie na nowa zabudowę uwzględniając chłonność
„obszarów z zabudową o w pełni wykształconej strukturze” i „obszarów pozostałych
przeznaczonych w planach miejscowych po zabudowę ”. Zestawienie istniejących rezerw
terenów pod zabudowę z potrzebami wyznaczenia nowych terenów, jest podstawową do
wyznaczenia nowych terenów w szczególności poza „obszarami z zabudową o w pełni
wykształconej strukturze” i „obszarami pozostałymi przeznaczonymi w planach miejscowych po
zabudowę”.
Zgodnie z pkt IX.1 Gmina Miasto Toruń w granicach administracyjnych stanowi obszar o pełni
wykształconej strukturze przestrzennej.
Tereny predestynowane pod nową zabudowę wyszczególnione w pkt IX.4 położone są na
terenach zurbanizowanych a przeprowadzone analizy wykazały zasadność wprowadzenia zmian
kierunków zagospodarowania. 20 terenów predestynowanych pod nową zabudowę, zajmuje
łącznie powierzchnię około 215 ha.
4.3.1. Tereny usługowe
Predestynowane tereny pod nową zabudowę usługową i produkcyjną, które wybrano w oparciu
o przeprowadzone analiza obejmują około 60 ha. W obrębie tych terenów wskazano około 48ha
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z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2
(WOH).
4.3.2 Tereny mieszkaniowe i usługowe
Tereny predestynowane pod nową zabudowę, które wybrano w oparciu o przeprowadzoną
analizy obejmują:
 około 46 ha dla funkcji mieszanej mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (MW/U),
 okołó 11 ha dla funkcji wielorodzinnej (MW),
 około 64 ha – dla funkcji jednorodzinnej (MJ).
Po przeanalizowaniu chłonności tych terenów, oszacowano potencjalną powierzchnię ogólną i
użytkową zabudowy oraz liczbę mieszkańców. W zależności od uwarunkowań lokalnych
przyjęto proporcjonalne zagospodarowanie części terenów pod funkcję mieszkaniową
wielorodzinną i usługi. Stąd powierzchnia terenów pod nową zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną dla funkcji MW/U została odpowiednio zmniejszona w stosunku do powierzchni
terenów wyszczególnionych w załączniku tabelarycznym nr 17 - B.IX.4. – Bilans terenów
predestynowanych pod nową zabudowę.
Tabela B IX 4-3 – Chłonność
wielorodzinną
Funkcja
MW/U
MW
Razem

Powierzchnia
terenów
(ha)
32,9521
10,9201
43,8722

terenów pod nową zabudowę usługową i mieszkaniową

Pow.
ogólna
budynków
(m2)
275 074
85 413
360 487

Pow.użytkowa
budynków
(m2)
219 669
68 330
314 573

Ilość
mieszkań
(sztuk)
3 416
948
4 365

Ilość
Mieszkańców
10 250
2 845
13 095

Źródło: opracowanie własne

Tabela B IX 4-4 – Chłonność terenów pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Powierzchnia terenów
(ha)
64,0

Ilość działek
pod nową zabudowę
212

Ilość
mieszkańców
608

Źródło: opracowanie własne

Chłonność tych terenów z podziałem na jednostki studium zawarto w załącznikach
tabelarycznych:
 nr 20 B.IX.4 - Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 nr 21 B.IX.4 - Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Rozmieszczenie tych terenów przedstawiono na rysunkach
 nr 56.1
CHŁONNOŚĆ
TERENÓW
POD
ZABUDOWĘ
WIELORODZINNĄ I NOWE TERENY POD ZABUDOWĘ,
 nr 56.2
CHŁONNOŚĆ
TERENÓW
POD
ZABUDOWĘ
JEDNORODZINNĄ I NOWE TERENY POD ZABUDOWĘ.

MIESZKANIOWĄ
MIESZKANIOWĄ

Obecnie na niezabudowanych terenach pod zabudowę mieszkaniową istnieje możliwość
realizacji zabudowy dla 22 330 mieszkańców ( zgodnie z pkt IX.4 ) w tym:
 14 851 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej,
 7 479 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej.
W większości rezerwy pod zabudowę mieszkaniową objęte są miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Obserwując dynamiczny rozwój
budownictwa
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mieszkaniowego w mieście, należy założyć że rezerwy terenów pod zabudowę mieszkaniową
odpowiadają potrzebom miasta liczącego 202 689 mieszkańców.
Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne w 2015r., wynosiło około 2 000 lokali
mieszkalnych (szacunkowo dla 6 000 osób).
W perspektywie 30 letniej prognozowany jest spadek liczby mieszkańców do 165 009.
Przyjmując założenia wynikające z art.10 ust.7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przy określaniu zapotrzebowania na nowe tereny uwzględnia się perspektywę nie
dłuższą niż 30 lat i możliwość zwiększenia zapotrzebowania o 30%.
W związku powyższym pod nową zabudowę mieszkaniową powinny być zarezerwowane nowe
tereny dla około 6 700 mieszkańców ( co stanowi 30% obecnych potrzeb - tereny dla 22 330
mieszkańców). Predestynowane tereny pod nową zabudowę mieszkaniową mogą zapewnić
zamieszkanie szacunkowo dla 13 703 osób.
Znaczną część terenów pod nową zabudowę obejmują tereny pod mieszkalnictwo wielorodzinne
i usługi dla szacowanej liczby 10 250 mieszkańców. Pozostałe nowe tereny pod funkcję
wielorodzinną i jednorodzinną oszacowano dla 3 453 mieszkańców.
Określając chłonność nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową,
założono proporcjonalne zagospodarowanie części terenów pod obiekty mieszkaniowe i
usługowe. Proporcja ta, w zależności od sytuacji społeczno – gospodarczej może ulec zmianie i
nie wyklucza się zwiększenia udziału usług i zmniejszania szacunkowej liczby mieszkańców na
tych terenach.
Wobec niepewności procesów rozwojowych należy zatem przyjąć że chłonność nowych terenów
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną może kształtować się na tych terenach w przedziale
- od 3 453 do 13 703 mieszkańców, co stanowi odpowiednio od 15% do 61% obecnych potrzeb
mieszkaniowych miasta ( 22 330 mieszkańców – chłonność terenów zarezerwowanych aktualnie
pod zabudowę mieszkaniową).
Na etapie sporządzania planów miejscowych dla terenów usługowo – mieszkaniowych nastąpi
rozgraniczenie funkcjonalne zgodne z przyszłymi potrzebami miasta.
Poza analizami i uwarunkowaniami demograficznymi, pozostałe przeprowadzone analizy w
szczególności ekonomiczne i społeczne, potwierdzają zasadność wyznaczenia terenów pod nową
zabudowę mieszkaniową i wprowadzenia zmian przeznaczania tych terenów w studium.
4.3.3 Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej,
infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej służącej realizacji zdań
własnych gminy oraz potrzeby inwestycyjne gminy
Wskazane tereny pod nową zabudowę, które w przeważającej części dotyczą terenów gdzie
następują procesy przekształceń funkcjonalno – przestrzennych, posiadają dostęp do mediów
infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.
Tereny pod nową zabudowę mieszkaniową generalnie posiadają dostęp do istniejących obiektów
oświatowych, kulturalnych i sportowych oraz ochrony zdrowia.
Przykładem inwestycji powiązanych z terenami pod nową zabudowę w lewobrzeżnej części
miasta są :
 rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera,
 zarezerwowany w planie miejscowym teren przy ul. Strzałowej o powierzchni około 1,4 ha
pod usługi publiczne m.in. z zakresu oświaty, nauki, szkolnictwa , kultury, sportu i rekreacji.
W oparciu o przeprowadzone analizy, wskazane jest wprowadzenie zmian przeznaczenia dla
wybranych, predestynowanych terenów pod nową zabudowę (pkt IX.4.1).
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Liczba miejsc w żłobkach
Liczba miejsc w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
Licea ogólnokształcące dla młodzieży (bez specjalnych)
Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia placówek publicznych
Szkolnictwo wyższe - szkoły, studenci, absolwenci
Hospitalizacje mieszkańców Torunia w latach 2005 – 2011
Działalność specjalistycznych poradni lekarskich (bez poradni zdrowia psychicznego
i leczenia uzależnień) udzielające świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego w Toruniu
Działalność poradni stomatologicznych udzielające świadczeń w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Toruniu
Gimnazja
Pracujący w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących
świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych
Personel służby zdrowia
Wykaz placówek pomocy społecznej podległych MOPR – Warsztaty Terapii
Zajęciowej (stan na rok 2015)
Domy Pomocy Społecznej i Dzienne Domy Pomocy Społecznej (2015r.)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (2015r.)
Świetlice środowiskowe z programem profilaktycznym (2015r.)
Wykaz placówek prowadzonych przez instytucje miejskie oraz podmioty
pozarządowe, które realizują zadania i programy w ramach środków z budżetu
Gminy Miasta Toruń (stan na rok 2015r.)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (2015r.)
Muzea, kina i biblioteki publiczne
Miejsca noclegowe
Struktura wykształcenia na podstawie NSP 2002
Struktura wykształcenia na podstawie NSP 2011
Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Pracujący w gospodarce narodowej wg sektorów
Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji PKD
Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci
Liczba bezrobotnych w Toruniu (2015r.)
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

228
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

B II 2-9
B II 2-10
B II 2-11
B II 2-12
B II 2-13
B III 1-1
B III 1-1.1
B III 1-1.2
B III 1-1.3
B III 1-1.4
B III 1-1.5
B III 1-1.6
B III 1-1.7
B III 1-1.8
B III 2-1

B III 2-2
B III 3-1
B V 1-1
B V 1-2
B V 1-3
B V 1-4
B V 1-5
B V 1-6
B VI 1-1
B VI 1-2
B VI 3-1
B VI 3-2
B VI 3-3
B VI 3-4
B VI 3-5
B VI 3-6
B VI 3-7
B VI 3-8
B VI 3-9
B VI 3-10
B VI 4-1
B VII 2-1
B IX 2-1
B IX 4-1
B IX 4-2
B IX 4-3
B IX 4-4

Struktura bezrobotnych wg wieku (2015r.)
Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (2012r.)
Struktura bezrobotnych wg okresu pozostawania bez pracy (2015)
Struktura własności gruntów miasta Torunia w latach 2006-2016
Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe – WOH (2015 r.)
Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do poszczególnych
elementów struktury miasta:
Śródmieście
Centralny ośrodek usługowy (centrum)
Dzielnice mieszkaniowe
Zgrupowanie przemysłu, składów i baz technicznych
Układ terenów zieleni, urządzeń sportowych i wypoczynkowo-rozrywkowych
Tereny UMK i zespoły szkół
Układ terenów rolnych i ogrodniczych
Układ komunikacyjny
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone po 1.01.1995r. i
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego do
31.12.2016 r.
Pokrycie obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
projektami planów - bilans powierzchni (2016 r.)
Struktura użytków miasta Torunia w latach 2006-2016
Zarejestrowane samochody osobowe w Toruniu
Podział modalny w Toruniu w rozbiciu na rodzaje podróży
Więźba ruchu tranzytowego
Dane statystyczne dotyczące istniejącej sieci drogowej (2014r.)
Dane statystyczne dotyczące istniejących obiektów inżynierskich (2014r.)
Zdarzenia drogowe w Toruniu w latach 2005 – 2014
Ujęcia wody podziemnej - parametry (2015r.)
Charakterystyka sieci wodociągowej
Kotłownie lokalne – EDF Toruń SA
Wybrane kotłownie lokalne
Moc zamówiona na sprzedaż ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego w latach
2010-2014
Zapotrzebowanie mocy Q oraz zużycie ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego
w 2014r.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej u odbiorców na terenie miasta (2014 r.)
Stacje WN/SN zasilające odbiorców na terenie miasta (GPZ)
Ilość zutylizowanego biogazu oraz produkcja energii w latach 2010-2014
Wykaz zbiorników hydrotermalnych występujących na obszarze miasta Torunia
Porównanie emisji CO2 w Toruniu w roku 1998 i 2013
Porównanie końcowe zużycia energii w Toruniu w roku 1998 i 2013
Zestawienie ilości i rodzaju zebranych w Toruniu odpadów komunalnych w latach
2014-2015
Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
dla Torunia
Zestawienie powierzchni terenów miasta (2015r.)
Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Chłonność terenów pod nową zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną
Chłonność terenów pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
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II. SPIS WYKRESÓW
B II 2-1
B III 3-1
B V 1-1
B V 1-2
B V 1-3
B V 1-4
B V 1-5

Struktura własności gruntów miasta Torunia w latach 2006-2016
Zmiany struktury użytków miasta Torunia w latach 2006-2016
Prognozowane zmiany wskaźnika motoryzacji
Dynamika wzrostu ruchu w latach 2000-2015
Względny wskaźnik wzrostu ruchu na sieci drogowej Torunia
Zmienność w ciągu doby natężeń ruchu drogowego na moście drogowym gen.
Elżbiety Zawackiej
Udział ruchu ciężkiego na moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej

230
CZĘŚĆ B – DIAGNOZA STANU I UWARUNKOWANIA ROZWOJU

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

III. SPIS RYCIN
B V 1-1
B V 1-2
B V 1-3
B V 1-4
B V 1-5
B V 1-6
B V 1-7
B V 1-8
B V 1-9
B V 1-10

Rozkład ruchu na sieć uliczną 2014
Położenie przekrojów kordonowych na sieci drogowej miasta
Lokalizacja najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej Torunia
Struktura połączeń podmiejskich z Torunia – liczba kursów
Struktura połączeń regionalnych z Torunia – liczba kursów
Izochrony w komunikacji autobusowej podmiejskiej i regionalnej
Struktura kolejowych powiązań regionalnych z Torunia – liczba par pociągów,
izochrony w minutach
Potoki pasażerskie w przewozach regionalnych w rejonie Torunia
Drogi wodne w Polsce
Karta lotniska w Toruniu
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IV. SPIS ZAŁACZNIKÓW TABELARYCZNYCH
1
2
3

4

5
6
7
8
9

B.I.2. Wykaz cieków i rowów na terenie Torunia
B.I.3. Wykaz pomników przyrody
B.II.1. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Miasta Toruń oraz niepubliczne punkty przedszkolne i przedszkola
niepubliczne
B.II.1. Wykaz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez
Gminę Miasta Toruń
B.II.1. Grupy społeczne wymagające wsparcia w latach 2006 - 2014
B.II.1. Instytucje i placówki kultury działające w Toruniu
B.II.1. Przyszkolne obiekty sportowe
B.II.1. Miejsca noclegowe w Toruniu
B.III.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uchwalone po
01.01.1995 r. ( stan z 31.12.2016 r.)

10

B.III.2. Uchwały o przystąpieniu do sporządzania
zagospodarowania przestrzennego ( stan z 31.12.2016 r.)

11

B.III.2. Wykaz gruntów leśnych posiadających zgodę na przeznaczenie na cele
nieleśne
B.IV.1. Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków
B.IX.2.1 Wykaz wniosków sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian
B.IX.2.2 Wykaz wniosków sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian
dotyczące zabudowy mieszkaniowej
B.IX.2.3 Wykaz wniosków do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian dotyczące usług w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 (WOH)
B.IX.2. Potencjalne tereny pod nową zabudowę
B.IX.4. Bilans terenów predestynowanych pod nową zabudowę
B.IX.4. Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
B.IX.4. Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
B.IX.4. Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
B.IX.4. Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

miejscowego

planu
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V. SPIS RYSUNKÓW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-27
28
29
30
31
32.1
32.2
33
34
35
36.1
36.2
37
38
39
40
41
42
43
44.1
44.2
44.3
45
46
47.1-47.7
48.1
48.2
48.3
48.4

Podział administracyjny województwa kujawsko-pomorskiego
Miasto Toruń na tle historycznych podziałów państwowych i administracyjnych
Rozwój Torunia i jego przedmieść w XIX i XX w
Zmiany obszaru miasta Torunia na przestrzeni wieków
Powiązania przyrodniczo-przestrzenne miasta Torunia
Wody
Rzeźba terenu
Tereny leśne - stan zagospodarowania - stan władania
Tereny rolne - stan zagospodarowania - bonitacja gleb
Lasy ochronne
Zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe
Ograniczenia fizjograficzne
Uwarunkowania sanitarno-zdrowotne
Tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych, ograniczenia na podstawie przepisów
innych
Obiekty obsługi ludności - placówki kultury
Obiekty obsługi ludności-sport
Obiekty obsługi ludności-turystyka i rekreacja
Obiekty obsługi ludności - oświata
Analiza liczby mieszkańców
Struktura własności gruntów
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uwarunkowania formalno-prawne
gospodarki przestrzennej na obszarze miasta Torunia
Analiza planów ogólnych miasta Torunia wykonanych w latach 1935-1986
Podział na okręgi - jednostki pomocnicze Rady Miasta Torunia
Rozmieszczenie obrębów ewidencyjnych
Nieobowiązujące podziały planistyczne miasta – wg miejscowego planu ogólnego.
Propozycje podziału na jednostki ustaleń studium
Waloryzacja struktury funkcjonalno-przestrzennej
Waloryzacja struktury funkcjonalno-przestrzennej na tle ortofotomapy
Tereny posiadające zgodę na zmianę przeznaczenia
Tereny zamknięte
Struktura użytków
Kulturowe uwarunkowania rozwoju – obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków
Kulturowe uwarunkowania rozwoju – stanowiska archeologiczne
Układ drogowy podstawowy –Więźba podróży ogółem
Układ drogowy podstawowy – kategorie
Klasyfikacja dróg istniejących
Stan techniczny dróg
Komunikacja publiczna
Inwestycje na sieci tramwajowej
Drogi rowerowe
Gospodarka wodno-ściekowa – sieć wodociągowa i ujęcia wody
Gospodarka wodno-ściekowa – kanalizacja sanitarna
Gospodarka wodno-ściekowa – kanalizacja deszczowa
Gospodarka energetyczna
Telekomunikacja
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
Analiza uwarunkowań zewnętrznych - Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice
Analiza uwarunkowań zewnętrznych - Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
Analiza uwarunkowań zewnętrznych - Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka
Analiza uwarunkowań zewnętrznych - Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka

kierunków
kierunków
kierunków
kierunków
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48.5
48.6

49
50.1
50.2
51
52
53
54.1
54.2
54.3
54.4
54.5
54.6
54.7
54.8
55.1
55.2
56.1
56.2

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych - na
tle mapy topograficznej.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych – na
tle kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz przeznaczenia terenów
ustalonych w studium miasta Torunia z 2006r.
Struktura funkcjonalno – przestrzenna miasta Torunia
Wnioski o zmianę studium
Wnioski o zmianę studium na tle kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Struktura funkcjonalno – przestrzenna miasta Torunia - grunty zabudowane i zurbanizowane
Potencjalne tereny rozwojowe miasta na tle wybranych uwarunkowań
Potencjalne tereny pod nową zabudowę
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę - własność terenów
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę - ochrona środowiska kulturowego
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę - ochrona środowiska naturalnego
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę – uwarunkowania społeczne
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę – komunikacja publiczna
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę – sieć wodociągowa
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę – sieć kanalizacyjna
Analiza potencjalnych terenów pod nową zabudowę – sieć drogowa
Tereny predestynowane pod nową zabudowę na tle kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia
Tereny predestynowane pod nową zabudowę na tle uwarunkowań formalno – prawnych
Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i nowe tereny pod
zabudowę
Chłonność terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nowe tereny pod
zabudowę
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VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH
1
2
3
4
5

WALORYZACJA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA
TERENY ZIELENI USTALONE W MPZP. NA TLE ZIELENI AKTYWNEJ
PRZYRODNICZO
ZESPOŁY I OBIEKTY HANDLOWE I HANDLOWO-USŁUGOWE. ANALIZA
STANU ISTNIEJĄCEGO
ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA - KRAJOBRAZ MIASTA
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Załącznik tabelaryczny nr1
B I.2. Wykaz cieków i rowów na terenie Torunia
Wymiary
Nazwa
Długość
szerokość
w Funkcja
urządzenia [km]
dnie/głębokość
Prawobrzeżna część miasta
rów K-1
3,1
2,5/1,5
Prowadzi wody z terenów Doliny Wisły do rzeki Wisły i częściowo,
1.
w odcinku końcowym, do rzeki Drwęcy
rów K-2
2,0
0,6/1,5
Odprowadza wody z podłużnego zaniżenia terenowego obrębu
2.
Kaszczorek z odpływem do Rowu K-l
rów K-3
0,52
1,0/1,0
Odwadnia tereny doliny rzeki Wisły i wpada do rowu K-l
3.
rów M-2
1,15
0,8/2,0
Odwadnia teren Fortu IV
4.
rów M-3
0,39
0,5/0,8
Odwadnia tereny ogródków działkowych przy ul. Grudziądzkiej i
5.
wpływa do kanalizacji deszczowej
Barbarka
3,7
2,5/2,5
Odprowadza wody opadowe i gruntowe z terenu działek POD,
6.
części osiedla Wrzosy oraz rurociągu ze Szkoły Podstawowej Nr 9.
W dalszym odcinku przebiega przez tereny leśne „Barbarka”.
Odpływ rowu w kierunku kanału Dolnej Niziny Toruńskiej
rów R-h
0,35
2,0/1,0
Odwadnia teren położony pomiędzy torem kolejowym i Strugą
7.
Lubicką. Odpływ do Str. Lubickiej
rów R-y
0,5
0,8/1,5
Odwadnia tereny przyległe do ulicy Płockiej. Odpływ do Strugi
8.
Lubickiej
rów R-s
0,27
0,6/1,8
Odprowadza
wody opadowe z ulic Suwalskiej, Krynickiej,
9.
Skierniewickiej. Odpływ do Str. Lubickiej
0,9
0,6/1,0
Odprowadza wody opadowe z ul. Gdańskiej
10 rów R-9
0,75
0,5/1,8
Odwadnia tereny tzw. Bielan oraz Fort Kościuszki z przyległymi
11. rów B-1
użytkami. Odpływ do kanalizacji deszczowej.
Lp.

Lewobrzeżna część miasta
rów a
0,93
1.

1,0/2,5

2.

rów D

0,42

0,8/1,0

3.

rów D1

0,29

0,5/1,0

4.
5.

rów C3
kolektor C2

0,7
0,53

0,3/1,0
1,2

6.
7.

kolektor C
rów C1

0,66
0,45

 1,0
0,8/1,0

8.

rów C

0,52

1,0/1,0

9.

rów B

1,18

0,6/1,2

10.

kolektor B

0,35

 0,6

11.

rów A

1,85

05-1,0/1,5

Odprowadza wody gruntowe z przesiąków rzeki Wisły w rejonie ul.
Nieszawskiej. Odpływ do Kanału Nieszawskiego.
Odprowadza wody z terenu położonego na południe od ul.
Poznańskiej. Teren przyległy do rowu wykazuje nadmierne
uwilgotnienie. Rów odprowadza wody opadowe i gruntowe do
stawu zwanego Rafińskim, a dalej rurociągiem D do Kanału
Nieszawskiego.
Odprowadza wody deszczowe i gruntowe z części dzielnicy
Podgórz. Odpływ do stawu Rafińskiego.
Odprowadza wody gruntowe i opadowe z terenu parku Tysiąclecia.
Odprowadza wody opadowe z terenów zabudowanych dzielnicy
Stawki. Rów otwarty zastąpiono kolektorem odcinając odwodnienie
terenu z kierunku Fortu Dwernickiego.
Odprowadza wody z rowu C1 do rowu C przy ulicy Białej
Odprowadza wody opadowe i wysiąkowe z zaniżenia terenu
dzielnicy Stawki. Odpływ z rowu do kolektora „C”
Jest odbiornikiem wód prowadzonych przez kolektor „C”.
Przepływa przez Park Tysiąclecia i wpada do fosy i dalej
przewodem pod torem kolejowym do Małej Wisły.
Przedłużenie rurociągu B. Odprowadza wody opadowe z obniżenia
terenowego położonego wzdłuż ulicy Strzałowej. W końcowym
odcinku zlokalizowany jest wylot rowu z terenu cegielni.
Odprowadza wody z terenu znajdującego się w obrębie ulic
Włocławskiej i Strzałowej.
Odpływ przez Park Tysiąclecia do Małej Wisły
Odprowadza wody opadowe i wysiąkowe z terenu dzielnicy Rudak.

12.

kolektor E

0,99

1,0

13.

rów E

0,17

0,8/1,0

14.

kolektor R- 0,4
B1

 0,8

Uchodzi do niego wylot z oczyszczalni ścieków bytowych przy ul.
Lipnowskiej oraz kolektor deszczowy. Odpływa do Wisły
Odprowadza wody opadowe i wysiąkowe z terenu dzielnicy Stawki.
Biegnie od stawu Rafińskiego, następnie pod torami kolejowymi do
kanału Nieszawskiego
Biegnie wzdłuż wału p.powodziowego. Dochodzi do Placu Armii
Krajowej i następnie rurociągiem do rzeki Wisły pod dawnym basen
kąpielowym, odwadniając teren kampingu „Tramp”
Odprowadza wody deszczowe z terenu
cegielni na Stawkach

Źródło: dane z Wydziału Środowiska i Zieleni UMT, wg „Koncepcji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodnej i regulacji
stosunków wodnych na terenie m. Torunia” WPU-P „Melbud”,

Załącznik tabelaryczny nr 2
B.I.3. Wykaz pomników przyrody
Lp.

Nazwa

Obręb

Nr
działki

Położenie

Nazwa aktu

1

2

3

4

5

1.

dąb
szypułkowy

10

531/2

ul. Dekerta 27-31

2.

dąb
szypułkowy

34

45

ul.
Grunwaldzka
(naprzeciwko posesji
nr 63)

3.

dąb
szypułkowy

70

758

pas drogowy na
skrzyżowaniu
ulic
Letniej i Galona

4.

głaz
narzutowy

66

567

ul. Dwernickiego 28 46

5.

dąb
szypułkowy

10

462

ul. Podgórna 76

6
Decyzja Nr 440/70 Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29
maja 1970 r.
Decyzja Nr 444/70 Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29
maja 1970 r.
Zarządzenie Nr 49/78 Wojewody Toruńskiego
z dnia 22 grudnia 1978 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody (Dz.Urz.WRN.Tor. z
1978 r. Nr 9, poz. 62)
Zarządzenie Nr 46/80 Wojewody Toruńskiego
z dnia 29 grudnia 1980 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody (Dz.Urz.WRN.Tor. z
1981 r. Nr 1, poz. 3)
Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego
z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody oraz wykreślenia z
wojewódzkiego
rejestru
nieistniejących
pomników przyrody (Dz.Urz.WRN.Tor. z
1984 r. Nr 1, poz. 3)

567

las miejski pomiędzy
ulicą Rypińską, a
ulicą Grzybową (na
wysokości
nieruchomości przy
ul. Rypińska 3-5,
oddz. 22c)

6.

7.

dąb
szypułkowy

dąb
szypułkowy

67

3

507/1

ul. Wiązowa 7-7a (w
sąsiedztwie
pasa
drogowego)

8.

wiąz polny

10

416/1

pas drogowy ulicy
Wiązowej
(na
wysokości
nieruchomości nr 5)

9.

dąb
szypułkowy

67

251

ul. Rudacka 58

10.

topola czarna

64

136

przy
moście
drogowym na ul.
Dybowskiej 14-20

11.

dąb

67

168,

pas

drogowy

i

Zarządzenie Nr 13/85 Wojewody Toruńskiego
z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1985 r.
Nr 4, poz. 103)
Rozporządzenie
Nr
40/93
Wojewody
Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1,
poz. 1)
Rozporządzenie
Nr
40/93
Wojewody
Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 1,
poz. 1)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody

szypułkowy

210/1,
210/2

sąsiadujący z nim las
miejski
przy
ul.
Rudackiej 36

12.

dąb
szypułkowy

13

335

zieleniec przy ul.
Mickiewicza,
niedaleko
ronda
Herberta

13.

sosna czarna

12

265

Ogród Zoobotaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(część wsch.)

14.

platan
klonolistny

12

265

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

15.

kasztanowiec
biały 1 szt.,
dąb
szypułkowy
12 szt.

34

38/1,
39,
52/2,
53/5

ul. Grunwaldzka 64
(park podworski, tzw.
„Prezydentówka”)

16.

dąb
szypułkowy

374

607

ul. Dwernickiego 50a

17.

dąb
bezszypułko
wy,
wiąz
polny

23

99

ul. Szosa Bydgoska
21 (za oczyszczalnią
ścieków)

18.

dąb
bezszypułko
wy

138/1

ul. Szosa Bydgoska
21 (przy wjeździe na
teren
oczyszczalni
ścieków)

19.

dąb
szypułkowy

13

312/2

ul. Aleja 500 lecia
Torunia
(przy
skrzyżowaniu z ulicą
Chopina)

20.

dąb
szypułkowy

12

265

Ogród Zoobotaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(część centralna)

23

Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
36/94
Wojewody
Toruńskiego z dnia 24 października 1994 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody oraz
wykreślenia z Wojewódzkiego Rejestru
Tworów Przyrody nieistniejących pomników
przyrody (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1994 r. Nr 30,
poz. 205)
Rozporządzenie
Nr
7/96
Wojewody
Toruńskiego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia
z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)
Rozporządzenie
Nr
7/96
Wojewody
Toruńskiego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia
z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)
Rozporządzenie
Nr
7/96
Wojewody
Toruńskiego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia
z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)
Rozporządzenie
Nr
7/96
Wojewody
Toruńskiego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia
z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)
Rozporządzenie
Nr
7/96
Wojewody
Toruńskiego z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody oraz wykreślenia
z Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody

21.

dąb
szypułkowy

76

225

Osiedle Czerniewice,
skarpa za Zespołem
Szkół nr 34

109/6

ul. Kołłątaja 12-16a,
18-18B, Lelewela 22b
(od
strony
balkonów bloku przy
ul. Legionów 53)

22.

dąb
szypułkowy

23.

dąb
szypułkowy

3

89/1

ul. Wybickiego 61-63
(w
bezpośrednim
sąsiedztwie
bloku
przy ul. Kołłątaja 31)

24.

dąb
szypułkowy

3

680

ul. Kołłątaja 12

25.

dąb
szypułkowy

30

25

ul. Pawia 39-51

26.

cypryśnik
błotny

13

340

Aleja św. Jana Pawła
II (nad stawem w
tzw. Dolinie Marzeń)

27.

klon
srebrzysty

13

340

Aleja św. Jana Pawła
II (od strony ul.
Chopina
w
tzw.
Dolinie Marzeń)

28.

klon
srebrzysty

13

340

Aleja św. Jana Pawła
II (w pn.-zach. części
tzw. Doliny Marzeń)

29.

klon
srebrzysty

13

340

Aleja św. Jana Pawła
II (zach. część tzw.
Doliny Marzeń)

30.

klon
srebrzysty

13

340

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

3

(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1996 r. Nr 4, poz. 22)
Rozporządzenie
Nr
33/98
Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody położonych na terenie województwa
toruńskiego
oraz
wykreślenia
z
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1998 r. Nr 34, poz. 288)
Rozporządzenie
Nr
33/98
Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody położonych na terenie województwa
toruńskiego
oraz
wykreślenia
z
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1998 r. Nr 34, poz. 288)
Rozporządzenie
Nr
33/98
Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody położonych na terenie województwa
toruńskiego
oraz
wykreślenia
z
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1998 r. Nr 34, poz. 288)
Rozporządzenie
Nr
33/98
Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody położonych na terenie województwa
toruńskiego
oraz
wykreślenia
z
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1998 r. Nr 34, poz. 288)
Rozporządzenie
Nr
33/98
Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w
sprawie uznania za pomniki przyrody tworów
przyrody położonych na terenie województwa
toruńskiego
oraz
wykreślenia
z
Wojewódzkiego Rejestru Tworów Przyrody
nieistniejących
pomników
przyrody
(Dz.Urz.Woj.Tor. z 1998 r. Nr 34, poz. 288)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie

Doliny Marzeń od
strony
Bulwaru
Filadelfijskiego)

31.

buk
zwyczajny
odmiana
purpurowa

32.

buk
zwyczajny
odmiana
purpurowa
(drzewo
dwupniowe)

12

12

265

Ogród Zoobtaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(od strony ul. Rybaki)

265

Ogród Zoobtaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(od strony ul. Rybaki)

33.

miłorząb
dwuklapowy

12

265

Ogród Zoobtaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(od
strony
ul.
Bydgoskiej)

34.

dąb
szypułkowy

12

265

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

35.

dąb
szypułkowy

12

265

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

36.

leszczyna
turecka

12

265

Ogród Zoobtaniczny
przy ul. Bydgoskiej 7
(w części płd. zach.,
przy schodach w
sąsiedztwie budynku)

37.

dąb
szypułkowy

41

1

teren leśny leśnictwa
Łysomice (oddz. 196
g)

38.

dąb
szypułkowy

25

16/3

ul. Przysiecka 10 12a (Osada Leśna
Barbarka)

2/2

zieleniec miejski przy
ul.
Wały
gen.
Sikorskiego 1 - 13 (za
pomnikiem św. Jana
Pawła II, w pobliżu
Centrum
Sztuki
Współczesnej)

312/1,
312/2

ul. Chopina 4 - 6
(przy skrzyżowaniu z
ulicą Aleja 500-lecia)

39.

kasztanowiec
zwyczajny

14

40.

dąb
szypułkowy

41.

dąb
szypułkowy

34

7/2

las miejski w obrębie
ulic Morycińskiego,
Polnej
i
Szosy
Okrężnej

42.

lipa
drobnolistna

55

274/1

teren
Cmentarza

13

zieleni

ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z
dnia 28 września 2006 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
Miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2006 r. Nr 138, poz. 2067)
Uchwała Nr 98/07 Rady Miasta Torunia z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2007 r. Nr 88, poz. 1393)
Uchwała Nr 98/07 Rady Miasta Torunia z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2007 r. Nr 88, poz. 1393)
Uchwała Nr 326/08 Rady Miasta Torunia z
dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2008 r. Nr 85, poz. 1394)
Uchwała Nr 326/08 Rady Miasta Torunia z
dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2008 r. Nr 85, poz. 1394)
Uchwała Nr 326/08 Rady Miasta Torunia z
dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Torunia (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z
2008 r. Nr 85, poz. 1394)
Uchwała Nr 563/09 Rady Miasta Torunia z
dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia

Żydowskiego przy ul.
Pułaskiego 18 - 22

43.

dąb
szypułkowy

14

23

zieleniec przy ul.
Aleja św. Jana Pawła
II
(w
pobliżu
fontanny
Cosmopolis)

44.

dąb
szypułkowy

12

36/3

ul. Szosa Bydgoska
15

45.

dąb
szypułkowy

75

1/31

ul. Inowrocławska 1

46.

dąb
szypułkowy

57

170/2

ul.
Winnica
(skarpa wiślana)

67

47.

36

ul.
Rudacka
(nieistniejący
cmentarz
ewangelicki),

27

dąb
szypułkowy

67

48

leszczyna
turecka

18

65

ul. Uniwersytecka 28

49

dąb
szypułkowy

10

789

ul. Grudziądzka 2230

50

dąb
szypułkowy

12

48

ul. Przybyszewskiego
3-5

51

dąb
szypułkowy

4

132

ul. Kościuszki 24-26

52

dąb
szypułkowy

67

593

ul. Podgórska 22

53

kasztanowiec
zwyczajny

4

70

ul.
Łąkowa
13
(Szkoła Podstawowa
nr 6)

pomników przyrody na terenie miasta Torunia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 68, poz.
1310)
Uchwała Nr 563/09 Rady Miasta Torunia z
dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie miasta Torunia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 68, poz.
1310)
Uchwała Nr 821/10 Rady Miasta Toruń z dnia
17 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie miasta Torunia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 117, poz.
1509)
Uchwała Nr 821/10 Rady Miasta Toruń z dnia
17 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody na terenie miasta Torunia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 117, poz.
1509)
Decyzja Nr 154 Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 08
lutego 1955 r.
brak
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz
zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz
zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz
zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz
zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz
zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Uchwała nr 865/14 Rady Miasta Torunia z
dnia 25 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody oraz

zniesienia ochrony dla drzew wchodzących w
skład pomników przyrody na terenie miasta
Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.,
poz. 2695)
Źródło: Wydział Środowiska i Zieleni

Załącznik tabelaryczny nr 3
B.II.1 Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasta
Toruń oraz niepubliczne punkty przedszkolne i przedszkola niepubliczne
Lp.

Nazwa placówki

Adres

Przedszkola miejskie

1.
2.

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Jana Brzechwy

ul. Strumykowa 13
ul. Stawisińskiego 7

3.

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. M. Curie –Skłodowskiej 43/45

4.

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Bydgoska 34

5.
6.

Przedszkole Miejskie Nr 5
im. Juliana Tuwima
Przedszkole Miejskie Nr 6
im. Wandy Chotomskiej

ul. Dekerta 27/35
ul. Chełmińska 130

7.

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Łąkowa 44

8.

Przedszkole Miejskie Nr 8
im. Janiny Awgulowej

ul. Chabrowa 49

9.

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. Gagarina 13

10.

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Rydygiera 12

Przedszkole Miejskie Nr 11
im. Tony Halika
Przedszkole Miejskie Nr 12
im. Władysława Szafera
Przedszkole Miejskie Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
Przedszkole Miejskie Nr 14
im. Janusza Korczaka

ul. Niesiołowskiego 4

15.

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Bażyńskich 22

16.

Przedszkole Miejskie Nr 16
im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Sucharskiego 2

17.

Przedszkole Miejskie Nr 17

ul. Gagarina 210

11.
12.
13.
14.

ul. Złota 1a
ul. Konstytucji 3-go Maja14
ul. Inowrocławska 44

Miejskie oddziały przedszkolne

18.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 1

ul. Wielkie Garbary 9

19.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 2

ul. Targowa 17

20.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 3

ul. Legionów 210

21.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 5

ul. Żwirki i Wigury 1

22.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 6

ul. Łąkowa 13

23.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 7

ul. Bema 66

24.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 11

ul. Gagarina 36

25.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

26.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 17

ul. Rudacka 15

27.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 23

ul. Osikowa 11

28.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 27

ul. Turystyczna 19

29.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 32

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11

30.

Oddział Przedszkolny w SP Nr 35

ul. Krynicka 8

31.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 5

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1/5

32.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 6

ul. Dziewulskiego 41 c

33.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 8

ul. Łyskowskiego 28

34.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 9

ul. Rzepakowa 7/9

35.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 14

ul. Hallera 79

36.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 15

ul. Paderewskiego 5/11

37.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

38.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

39.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 26

ul. Fałata 88/90

40.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

41.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 31

ul. Dziewulskiego 41 b

42.

Oddział Przedszkolny w ZS Nr 34

ul. Włocławska 237/239

Niepubliczne Punkty Przedszkolne

43.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Źródełko”

ul. Łyskowskiego 29/35

44.

Katolicki Niepubliczny
„Domek na skale”

ul. Bydgoska 86

45.

„Mały Wielki Świat”

ul. Św. Antoniego 16 a

46.

Punkt Przedszkolny „Domowe Gniazdko”

ul. Truskawkowa 33

47.

Punkt Przedszkolny „Iskierka”

ul. B. Głowackiego 15

48.

Punkt Przedszkolny GUCIO

ul. Armii Ludowej 11/13

49.

Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 18

Punkt

Przedszkolny

50.

Punkt Przedszkolny „U Pani Kotki”

51.

Centrum Edukacji i Terapii Punkt Przedszkolny
ul. Osikowa 11/1
„Zdobywcy”

52.

Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia „Edukacja”

53.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa Mądra
ul. Kanałowa 16
Głowa”

54.

Nasz Wspólny Świat

ul. Wielkie Garbary 9

ul. Bolta 12

ul. Filtrowa 23

Przedszkola niepubliczne

55.

Punkt Przedszkolny „Kasztanek”

ul. Okólna 169

56.

Punkt Przedszkolny „Hippo”

ul. Polna 8 P

57.

Przedszkole „Słoneczko II”

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 10

58.

Przedszkole Pinokio

ul. Reja 13

60.

Przedszkole specjalne
Autyzmem

61.

Przedszkole „Violinek”

ul. Poznańska 49

62.

Przedszkole „Promyczek”

ul. Moczyńskiego 8/10

63.

Przedszkole „Jaś i Małgosia”

ul. Donimirskiego 2

64.

Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek”

ul. Lubicka 18

65.

Przedszkole Niepubliczne „ Kangurek”

ul. Rakowicza 3

66.

Prywatne Przedszkole „Delfinek”

ul. Bukowa 25
ul. Łódzka 44-46

67.

Przedszkole Prywatne „Alfik”

ul. Dziewulskiego 31

68.

Przedszkole Prywatne Mały Światek

ul. Szosa Chełmińska 40

69.

Przedszkole Prywatne Jagódka

ul. Gagarina 34a

70.

Prywatne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”

ul. Szosa Chełmińska 226 a

71.

Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino”

ul. Droga Trzeposka 19/23

72.

Przedszkole Niepubliczne Calineczka

ul. Osiedlowa 53

73.

Przedszkole Niepubliczne Promyczek

ul. PCK 14a

74.

Niepubliczne Przedszkole „Mikołajek”

ul. Rydygiera 12a

75.

Przedszkole Montessori

ul. M. Curie –Skłodowskiej 12 a

76.

Niepubliczne Przedszkole „Mały Książę”

ul. Jęczmienna 4

„Tęcza” dla Dzieci z

ul. Rydygiera 12 a

77.

Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka

ul. Gościnna 8

78.

Przedszkole Niepubliczne Flisaczek

ul. Gałczyńskiego 49/51

79.

Przedszkole Niepubliczne Raczek

ul. Przy Kaszowniku 7

80.

Przedszkole Niepubliczne Słoneczko

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 8

81.

Przedszkole Niepubliczne Wesoły Tygrysek

ul. Fiołkowa 18

82.

Przedszkole Prywatne Krasnal

ul. Lelewela 5

83.

Przedszkole Prywatne „Skrzat”

ul. Spółdzielcza 3/5

84.

Prywatne Przedszkole „Katarzynka”

ul. Konstytucji 3 Maja 14

85.

Przedszkole
Odyseja”

ul. Stawisińskiego 7

Niepubliczne

„Dziecięca

Oddziały przedszkolne w niepublicznych

86.
87.

88.

Szkoła
Podstawowa
Towarzystwa
ul. Storczykowa 66 a
Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio
Dwujęzyczna
szkoła
Podstawowa
z ul. Dekerta 24
Oddziałami
Przedszkolnymi
„Butterfly dodatkowe miejsca realizacji
School”
dydaktycznych ul. Rejtana 2-4
Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych
Technologii i Języków Obcych – Modern ul. M. Curie-Skłodowskiej 67
Academy

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia oraz www.torun.pl

zajęci

Załącznik tabelaryczny nr 4
B.II.1.– Wykaz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę
Miasta Toruń
Lp. Nazwa placówki
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1
1. im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907
Szkoła Podstawowa Nr 2
2. im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 3
3. im. kpt. Jana Drzewieckiego
Szkoła Podstawowa Nr 5
4. im. Romualda Traugutta
Szkoła Podstawowa Nr 6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Bojowników o Wolność i Demokrację
Szkoła Podstawowa Nr 11
im. Pabla Nerudy
Szkoła Podstawowa Nr 13
im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Nr 17
im. gen. Józefa Bema
Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szkoła Podstawowa Nr 27
im. Gen. Elżbiety Zawadzkiej
Szkoła Podstawowa Nr 32
im. Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa Nr 33
Toruńska Szkoła Terapeutyczna

Adres
Toruń, ul. Wielkie Garbary 9
Toruń, ul. Targowa 17
Toruń, ul. Legionów 210
Toruń, ul. Żwirki i Wigury 1
Toruń, ul. Łąkowa 13
Toruń, ul. Bema 66
Toruń, ul. Gagarina 36
Toruń, ul. Krasińskiego 45/47
Toruń, ul. Rudacka 26-32
Toruń, ul. Osikowa 11
Toruń, ul. Turystyczna 19
Toruń, ul. Kos. Kościuszkowskich 11
Toruń, ul. Bolta 14

Toruń, ul. Krynicka 8
14. Szkoła Podstawowa Nr 35
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II i dotychczasowe Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49
15.
Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II
Licea Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
16. im. Mikołaja Kopernika

Toruń, ul. Zaułek Prosowy 1

- Liceum Ogólnokształcące nr III
17. im. Samuela Bogumiła Lindego

Toruń, ul. Raszei 1

18.
19.
20.

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

Toruń, ul. Sienkiewicza 34

VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman

Toruń, ul. Batorego 39b

IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka

Toruń, ul. Rydygiera 12a

Zespoły szkół i inne
Zespół Szkół Nr 1
Toruń, ul. Wojska Polskiego 47a
VI
Liceum
Ogólnokształcące
im.
Zesłańców
Sybiru
i
21.
dotychczasowe Gimnazjum Nr 6 im. Zesłańców Sybiru
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Toruń, ul. Warszawska 1/5
22. IV Liceum Ogólnokształcąceim. Tadeusza Kościuszki i
dotychczasowe Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4
- Zespół Szkół Nr 5
Toruń, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1/5
23. - Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i
dotychczasowe Gimnazjum Nr 18

Zespół Szkół Nr 6
Toruń, ul. Dziewulskiego 41c
24. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 i dotychczasowe
Gimnazjum Specjalne Nr 19
Zespół Szkół Nr 7
Toruń, ul. Bażyńskich 30/36
im. Komisji Edukacji Narodowej
25.
- Szkoła Podstawowa Nr 10 i dotychczasowe
Gimnazjum Nr 10
Zespół Szkół Nr 8
Toruń, ul. Łyskowskiego 23
26. im. Marii Curie-Skłodowskiej
- Szkoła Podstawowa Nr 8 i dotychczasowe Gimnazjum Nr 8
Zespół Szkół Nr 9
Toruń, ul. Rzepakowa 7/9
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej i
27. dotychczasowe Gimnazjum Nr 9im. Mikołaja Kopernika
Zespół Szkół Nr 10
Toruń, ul. Plac Św. Katarzyny 9
im. prof. Stefana Banacha - X Liceum Ogólnokształcące i
28. dotychczasowe Gimnazjum Nr 11
Zespół Szkół Nr 14
Toruń, ul. Hallera 79
29. - Szkoła Podstawowa Nr 14 i dotychczasowe Gimnazjum
Nr 14
Zespół Szkół Nr 15
Toruń, ul. Paderewskiego 5/11
30.
- Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Władysława Broniewskiego i dotychczasowe Gimnazjum
Nr 15
Zespół Szkół Nr 16
Toruń, ul. Dziewulskiego 2
im. Wandy Szuman
31. - Szkoła Podstawowa Nr 16 i dotychczasowe Gimnazjum
Nr 16
Zespół Szkół Nr 24 im. Szarych Szeregów
32. - Szkoła Podstawowa Nr 24 i dotychczasowe Gimnazjum
Nr 24

Toruń, ul. Ogrodowa 3/5

Zespół Szkół Nr 26
Toruń, ul. Fałata 88/90
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. ks. prof. Józefa
Tischnera i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 26 im. ks.
33.
prof. Józefa Tischnera
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 26 im. ks.
prof. Józefa Tischnera
Zespół Szkół Nr 28
Toruń, ul. Przy Skarpie 13
34. - Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego i
dotychczasowe Gimnazjum Nr 28
Zespół Szkół Nr 31
Toruń, ul. Dziewulskiego 41b
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera
35. - i dotychczasowe Gimnazjum Nr 31 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Zespół Szkół Nr 34
Toruń, ul. Włocławska 237/239
- Szkoła Podstawowa Nr 34
36.
im. Tony’ego Halika i dotychczasowe Gimnazjum Nr 34, im.
Tony’ego Halik
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
- Liceum Ogólnokształcące nr II
37. im. Królowej Jadwigi i dotychczasowe Gimnazjum nr 29
im. Włodzimierza Puchalskiego
Zespół Szkół Technicznych
38. - Technikum nr 4- Branżowa Szkoła I st. nr 4
Zespół Szkół Ekonomicznych
39. - Technikum nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
- Branżowa Szkoła I st. nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej

Toruń, ul. Legionów 19/25
Toruń, ul. Grunwaldzka 39

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
40. - Technikum nr 3
- Branżowa Szkoła I st.nr 3

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

Toruń, ul. Osikowa 15/17

Toruń, ul. Batorego 43/49
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego
- Technikum nr 9
- Branżowa Szkoła I st. nr 9
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 3
Toruń, ul. Targowa 36/38
- XIII Liceum Ogólnokształcące i dotychczasowe Gimnazjum
nr 7
- Technikum nr 13
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Toruń, ul. Św. Józefa 26
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
- Technikum nr 5
- Branżowa Szkoła I st. nr 5
Zespół Szkół Muzycznych
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 224/226
im. Karola Szymanowskiego
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
Toruń, ul. Grunwaldzka 33/35
- VIII Liceum Ogólnokształcące
- Technikum nr 8
Zespół Szkół Samochodowych
Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
im. gen. Józefa Bema
- Technikum nr 7
- Branżowa Szkoła I st. Nr 7 z dotychczasowymi klasami
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7
Toruń, Plac Św. Katarzyny 8
Centrum Kształcenia Ustawicznego
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- z dotychczasowym
Gimnazjum dla Dorosłych
- Szkoła Policealna dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Praktycznego
Toruń, ul. św. Józefa 26
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Toruń, ul. Prosta 4

Młodzieżowy Dom Kultury

Toruń, ul. Przedzamcze 15

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

Toruń, ul. Rynek Staromiejski 7

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torun

Załącznik tabelaryczny nr 5
B.II.1. – Grupy społeczne wymagające wsparcia w latach 2006 - 2014
2006
Powód trudnej
sytuacji
Liczba
życiowej
rodzin

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2012

2014

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w Liczba
rodzin rodzin
ach

Liczba
osób w
rodzin
ach

Ubóstwo

5104

15066

4483

12776

4040

10864

3997

10551

3854

7422

3501

8017

4051

8945

4829

11009

4364

9966

Bezdomność

373

511

248

352

274

327

176

257

226

330

186

259

243

305

269

316

302

350

1946

576

1944

567

1928

616

2323

643

2492

550

2119

677

2657

785

3089

797

3141

764

139

1020

133

820

50

266

19

110

31

174

63

344

100

552

130

704

3475

9650

3285

8974

2800

7297

2658

7016

2829

7453

2474

5970

2909

6918

3325

8001

3062

7248

Niepełnospraw
1844
ność

4240

1814

4168

1681

3448

1915

3925

1896

3755

1786

3250

1838

3351

1840

3421

1796

3222

Długotrwała
choroba

4461

1470

3446

1500

3383

1849

4132

1824

3886

1636

3228

2061

3928

2321

4411

2454

4559

5856

1540

5024

1328

4257

1107

3861

1462

4954

765

2642

880

2951

980

3219

910

3026

3990

1258

3753

1049

3147

903

2713

1241

3566

665

2039

780

2314

879

2609

797

2390

2447

359

2219

268

1664

302

1890

221

1388

135

811

135

790

136

806

207

1257

225

57

168

32

113

14

40

28

79

22

62

24

67

24

63

21

55

Potrzeba
ochrony
589
macierzyństwa
w
Wielodzi
134
ty
etność
m:
Bezrobocie

1639

Bezradność w
sprawach
1757
opiekuńczowychowawczy
ch
Rodziny
1384
niepełne
w
ty Rodziny
m: wielodzie 372
tne
Przemoc
rodzinie

w

72

Alkoholizm

316

599

310

584

256

449

77

160

72

94

74

90

110

162

13

201

145

213

Narkomania

25

37

22

40

20

28

15

18

12

13

11

11

24

29

28

35

31

41

108

146

95

257

81

93

75

92

113

142

113

148

142

183

178

259

155

223

8

13

70

81

1

2

3

3

9

18

7

8

0

0

7

13

5

6

22

52

34

88

6

12

8

17

586

1261

26

54

1

1

18

43

33

73

29

67

38

119

817

2423

21

64

29

83

511

1448

0

0

0

0

0

0

Trudności w
przystosowani
u
do życia po
opuszczeniu
zakładu
karnego
Brak
umiejętności w
przystosowani
u do życia
młodzieży
opuszczającej
placówki
opiekuńczowychowawcze
Zdarzenie
losowe
Sytuacja
kryzysowa

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Toruń

Załącznik tabelaryczny nr 6
B.II.1. – Instytucje i placówki kultury działające w Toruniu
Instytucje kultury podległe samorządowi gminnemu:
- Teatr „Baj Pomorski”,
- Muzeum Okręgowe, Ratusz Staromiejski,
- Dom Mikołaja Kopernika
- Kamienica Pod Gwiazdą
- Muzeum Podróżników
- Dom Eskenów
- Dział Archeologii i Biblioteka Naukowa
- Toruńska Orkiestra Symfoniczna,
- Centrum Kultury „Dwór Artusa”
- Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, wraz z filiami:
- „Toruńska Agenda Kulturalna”
- Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”
- Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”
- Młodzieżowy Dom Kultury
- Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”
Instytucje kultury podległe samorządowi wojewódzkiemu:
- Teatr im. W. Horzycy
- Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej Prűfferowej
- Galeria Sztuki „Wozownia”
- Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
- Biblioteka Pedagogiczna
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopernikańska
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
- Kujawsko-Pomorski Impresaryjny teatr Muzyczny
Instytucje kultury podlegające innym podmiotom:
- Muzeum Uniwersyteckie,
- Planetarium im. W. Dziewulskiego
- Muzeum Przyrodnicze,
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK
- Muzeum Inżynierii Komunalnej Torunia
- Fundacja Prof. Gen. Elżbiety Zawadzkiej, Archiwum i
Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej
Służby Polek
- Biblioteka Uniwersytecka
(w strukturze UMK działa też 26 bibliotek zakładowych).
- Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracowania Rozwijania
Twórczości Osób Niepełnosprawnych”
- Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”
Teatry prowadzone przez organizacje pozarządowe:
- Teatr Muzyczny „Mała Rewia”
- Teatr „Wiczy”
Podmioty prywatne:
- Teatr Impresaryjny „Afisz”

ul. Piernikarska 9
Rynek Staromiejski 1
ul. Kopernika 15/17
Rynek Staromiejski 35
ul. Franciszkańska 11
ul. Łazienna 16
ul. Św. Jakuba 20 a
Rynek Staromiejski 6
Rynek Staromiejski 6
ul. Poznańska 52
ul. Okólna 169
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
ul. Przedzamcze 3
ul. Wały gen. Sikorskiego 13
Rynek Staromiejski 7
ul. Przedzamcze 11/15
ul. Łokietka 5
Plac Teatralny 1
ul. Wały gen. Sikorskiego 19,
ul. Turystyczna 132
ul. Rabiańska 20
Rynek Nowomiejski 17
ul. Dąbrowskiego 4
ul. Słowackiego 8,
ul. Szpitalna 8
Ul. Żeglarska 8
Plac Rapackiego 1
ul. Franciszkańska 15/21
ul. Gagarina 9
ul. Św. Józefa 37-49
ul. Podmurna 93

ul. Gagarina 13
ul. Gagarina 37a
ul. Szosa Chełmińska 254/258
ul. Szosa Chełmińska 239/241
ul. Dziewulskiego 22c/38
ul. Szymanowskiego 20/5
ul. Rybaki 30/12

- Teatr Lalek „Zaczarowany Świat”
- Teatr Objazdowy „Vaška”
- Teatr Frajda
- „Żywe Muzeum Piernika”
- Kulturhauz
Galerie organizacji pozarządowych:
- Galeria „Rusz” - Galeria bilbordowa

ul. Szosa Chełmińska 226 a
ul. Ścieżka Szkolna 3/8
ul. Rydygiera 9a/8
ul. Rabiańska 9
ul. Poniatowskiego 5/2
ul. Szosa Chełmińska,
Wały Gen. Sikorskiego
ul. Ducha św. 8/10
Rynek Nowomiejski 28

- Galeria ZPAP
- Galeria Tumult
Galerie przy instytucjach:
- Galeria Sztuki Przyrodniczej – Willa Langnera
ul. Bydgoska 7
- Galeria Dworu Artusa
Rynek Staromiejski 6
- Galeria Muz - Dom Muz,
ul. Podmurna 1/3
- Foto Galeria 1/3, Dom Muz
ul. Podmurna 1/3
- Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13
- Galeria Forum, Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul, Sienkiewicza 30/32
- Galeria Sponsorów Oddziału Hematologii Szpitala ul. Batorego 17/19
Miejskiego
- Galeria 011 („Od Nowa”)
ul. Gagarina 37 a
- Galeria Dworzec Zachodni („Od Nowa”)
ul. Gagarina 37 a
Galerie prywatne:
- Galeria „Nad Wisłą”
ul. Przybyszewskiego 6
- Galeria „PRO ARTE”
ul. Franciszkańska 16
- Galeria Sztuki Współczesnej, Łyczak Ryszard
ul. Szeroka 36
- Galeria 44 (wydawnictwo A. Marszałek)
ul. Lubicka 44
- Galeria Kareczewski
Rynek Nowomiejski 25
Kina:
- „Cinema City”
ul. Czerwona Droga,
ul. Broniewskiego 90
- Kino Centrum w CSW „Znaki Czasu”
ul. Wały gen Sikorskiego 13
- Kino „Niebieski Kocyk”
ul. Gagarina 37 a
- Kino – Galeria Tumult
Rynek Nowomiejski 28
Kluby osiedlowe:
- Klub „Sobótka”
ul. Wojska Polskiego 43/45
- Klub „Kameleon”
ul. Tuwima 9
- Klub „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12
- Osiedlowy Dom Kultury „Zodiak”
ul. Wyszyńskiego 6
- Klub „Rubin”
ul. Łyskowskiego 29/3
- Klub Osiedlowy „Skorpion”,
ul. Bolta 4E
- Klub Garnizonowy
ul. Warszawska 11
Redakcje prasowe:
- Gazeta „Nowości”, dziennik
ul. Podmurna 31
- Gazeta Wyborcza, dziennik
ul. Królowej Jadwigi 9
- Gazeta Pomorska, dziennik
ul. Jakuba 13
- „Teraz Toruń”, tygodnik
ul. Św. Jakuba 13
- „Niedziela”, tygodnik, edycja diecezjalna – Głos z Torunia
ul. Łazienna 18
- Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Głos Uczelni”
ul. Gagarina 39
- Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny „Ikar”
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
- „Rynki alkoholowe”, miesięcznik
ul. Szosa Bydgoska 56
Redakcje radiowe:

- Radio Gra
- Radio Wawa
- Radio Pomorza i Kujaw „PiK” (studio w Toruniu)
- Radio ESKA
- Radio Zet Gold
- Radio Maryja
- Rozgłośnia Uniwersytecka Radio „Sfera”
Redakcje telewizyjne:
- Telewizja Polska S.A., Oddział w Bydgoszczy - Redakcja w
Toruniu
- Telewizja TVN/TVN24/TTV – studio i buro korespondenta
- Telewizja Trwam
- Telewizja Kablowa Toruń
Instytucje muzyczne:
- Toruńska Orkiestra Symfoniczna (Muzycy TOS tworzą
ponadto: Orkiestrę Salonową, Toruński - Kwartet
Smyczkowy, Toruński Kwartet Dęty Blaszany)
Źródło: Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia oraz www.torun.pl

ul. Szosa Chełmińska 166
ul. Skłodowskiej – Curie 73
ul. Pod Krzywą Wieżą 10/2
ul. Skłodowskiej-Curie 73
ul. Prosta 8/2 a
ul. Żwirki i Wigury 80
ul. Gagarina 17
ul. Kopernika 4
ul. Majdany 1
ul. Św. Józefa 23/35
ul. Głowackiego 2
Dwór Artusa

Załącznik tabelaryczny nr 7
B.II.1. – Przyszkolne obiekty sportowe
Sale gimnastyczne
1.

Wyszczególnienie
SP Nr 1

Lokalizacja
ul. Wielkie Garbary 9

2.

SP Nr 2

ul. Targowa 17

3.

SP Nr 3

ul. Legionów 210

4.

SP Nr 5

ul. Żwirki i Wigury 1

5.

SP Nr 6

ul. Łąkowa 13

6.

SP Nr 7

ul. Bema 66

7.

SP Nr 11

ul. Gagarina 36

8.

SP Nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

9.

SP Nr 17

ul. Rudacka 26-32

10.

SP Nr 23

ul. Osikowa 11

11.

SP Nr 32

ul. Kos. Kościuszkowskich 11

12.

SP Nr 35

Ul. Krynicka 8

13.

G Nr 2

ul. Pająkowskiego 44/52

14.

G Nr 3

ul. Żwirki i Wigury 49

15.

G Nr 21

ul. Gustawa Morcinka 13

16.

I LO

ul. Zaułek Prosowy 1

17.

V LO

ul. Sienkiewicza 34

18.

IV LO

ul. Warszawska 1/5

19.

ZS Nr 1

ul. Wojska Polskiego 47a

20.

ZS Nr 2

ul. Rydygiera 12a

21.

ZS Nr 5

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1/5

22.

ZS Nr 6

ul. Dziewulskiego 41c

23.

ZS Nr 7

ul. Bażyńskich 30/36

24.

ZS Nr 8

ul. Łyskowskiego 23

25.

ZS Nr 9

ul. Rzepakowa 7/9

26.

ZS Nr 10

ul. Plac Św. Katarzyny 9

27.

ZS Nr 14

ul. Hallera 79

28.

ZS Nr 15

ul. Paderewskiego 5/11

29.

ZS Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

30.

ZS Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

31.

ZS Nr 26

ul. Fałata 88/90

32.

ZS Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

33.

ZS Nr 31

ul. Dziewulskiego 41b

34.

ZS Nr 34

ul. Włocławska 237/239

35.

ZSO Nr 2

ul. Kos. Kościuszkowskich 6

36.

ZSO Nr 3

ul. Raszei 1

37.

ZSO Nr 4

ul. Warszawska 1/5

38.

ZSO i T 13

ul. Targowa 36/38

39.

Zespół Szkół Muzycznych

ul. Szosa Chełmińska 224/226

40.

ZSE

ul. Grunwaldzka 39

41.

ZSG-H

ul. Osikowa 15/17

42.

ZSIŚ

ul. Batorego 43/49

43.

ZSMEiE

ul. Św. Józefa 26

Lp.

44.

ZSPS i VIII LO

ul. Grunwaldzka 33/35

45.

ZSS

ul. Grunwaldzka 25b

46.

ZST

ul. Legionów 19/25

Baseny szkolne
Lp.
Wyszczególnienie
SP Nr 32
1.
ZS Nr 5
2.

Lokalizacja
ul. Kos. Kościuszkowskich 11
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1/5

Wymiary
25 x 12,5
25 x 12,5

3.

ZS Nr 8

ul. Łyskowskiego 23

25 x 12,5

4.

ZS Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

25 x 12,5

5.

ZS Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

25 x 12,5

6.

ZS Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

25 x 12,5

7.

ZSO Nr 2

ul. Kos. Kościuszkowskich 6

25 x 12,5

8.

ZSO Nr 3

ul. Raszei 1

25 x 15

9.

ZSMEiE

ul. Św. Józefa 26

25 x 12,5

Boiska szkolne
Lp. Wyszczególnienie
SP Nr 1
1.
SP Nr 2
2.

Lokalizacja
ul. Wielkie Garbary 9
ul. Targowa 17

Dyscypliny
boisko do koszykówki
boisko do koszykówki, skocznia wzwyż,
skocznia w dal
boisko asfaltowe
boisko wielofunkcyjne
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko do piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki
boisko do koszykówki, siatkówki,
bieżnia, kort tenisowy
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko do piłki nożnej, siatkówki,
bieżnia, rozbieg skoku wzywż i dal,
zeskocznia
skocznia w dal, bieżnia, mini boisko

3.

SP Nr 3

ul. Legionów 210

4.
5.
6.

SP Nr 5
SP Nr 6
SP Nr 11

ul. Żwirki i Wigury 1
ul. Łąkowa 13
ul. Gagarina 36

7.

SP Nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

8.

SP Nr 17

ul. Rudacka 26-32

9.

SP Nr 23

ul. Osikowa 11

10.

SP Nr 32

ul. Kos. Kościuszkowskich 11

11.

SP Nr 33

ul. Bolta 14

12.

SP Nr 35

ul. Krynicka 8

13.

G Nr 2

ul. Pająkowskiego 44/52

14.

G Nr 3

ul. Żwirki i Wigury 49

15.

G Nr 21

ul. Gustawa Morcinka 13

16.
17.

I LO
III LO

ul. Zaułek Prosowy 1
ul. Raszei 1

18.

V LO

ul. Sienkiewicza 34

19.

IX LO

ul. Rydygiera 12a

20.

ZS Nr 1

ul. Wojska Polskiego 47a

Orlik-boisko
do
piłki
noznej,
koszykówki
boisko do siatkówki, piłki ręcznej, piłki
nożnej
boisko do piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko szkolne
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, bieżnia, rozbieg
skoku wzwyż i dal, zeskocznia
boisko do koszykówki
Orlik - boisko
koszykówki
Orlik - boisko
koszykówki

do

piłki

nożnej,

do

piłki

nożnej,

21.

ZS Nr 5

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1/5

22.

ZS Nr 6

ul. Dziewulskiego 41c

23.

ZS Nr 7

ul. Bażyńskich 30/36

Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, korty tenisowe

24.

ZS Nr 8

ul. Łyskowskiego 23

25.

ZS Nr 9

ul. Rzepakowa 7/9

26.

ZS Nr 10

ul. Plac Św. Katarzyny 9

27.

ZS Nr 14

ul. Hallera 79

28.

ZS Nr 15

ul. Paderewskiego 5/11

Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki, bieżnia
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki
Orlik - boisko do koszykówki, siatkówki

29.

ZS Nr 16

ul. Dziewulskiego 2

boisko do koszykówki, siatkówki

30.

ZS Nr 24

ul. Ogrodowa 3/5

31.

ZS Nr 26

ul. Fałata 88/90

Orlik - boisko do piłki nożnej i
koszykówki
boisko wielofunkcyjne, bieżnia

32.

ZS Nr 28

ul. Przy Skarpie 13

33.

ZS Nr 31

ul. Dziewulskiego 41b

34.

ZS Nr 34

ul. Włocławska 237/239

35.

ZSO Nr 2

ul. Kos. Kościuszkowskich 6

36.

ZSO Nr 4

ul. Warszawska 1/5

boisko do piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, bieżnia, rozbieg skoku wzwyż
i dal, zeskocznia, rzutnia
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko do piłki nożnej i koszykówki,
bieżnia
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko szkolne

37.

ZSO i T 13

ul. Targowa 36/38

boisko wielofunkcyjne, bieżnia

38.

Zespół Szkół Muzycznych

ul. Szosa Chełmińska 224/226

39.

ZSE

ul. Grunwaldzka 39

boisko do piłki noznej, koszykówki,
skocznia w dal, bieżnia
boisko wielofunkcyjne

40.

ZSG-H

ul. Osikowa 15/17

boisko do piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki, skocznia w dal, rzutnie

41.

ZSIŚ

ul. Batorego 43/49

42.

ZSMEiE

ul. Św. Józefa 26

43.
44.

ZSPS i VIII LO
ZST

ul. Grunwaldzka 33/35
ul. Legionów 19/25

boisko do piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki
Orlik - boisko do piłki nożnej,
koszykówki
boisko wielofunkcyjne
boisko wielofunkcyjne

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

boisko do piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki, bieżnia, rzutnia
boisko do piłki nożnej, bieżnia

Załącznik tabelaryczny nr 8
B.II.1. – Miejsca noclegowe w Toruniu
Lp. Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Hotel Mercure Toruń Helios
Hotel Bulwar
Hotel Filmar
Hotel 1231
Hotel Heban
Hotel Pod Orłem
Hotel Retman
Hotel Polonia
Hotel Gotyk
Hotel Spichrz
Hotel Petit Fleur
Hotel Solaris
Hotel Jax
Hotel Kopernik
Hotel Pod Czarną Różą
Hotel Refleks
Hotel Trzy Korony
Hotel Uniwersytecki
Hotel Gromada
Hotel Nad Rzeczką
B&B Hotel Toruń
Hotel Ibis Budget Toruń
Copernicus Toruń Hotel
Hotel Dwa Księżyce
Hotel i Camping Tramp
Hotel Meeting
Hotel Przystanek Toruń
Hotel Alfa
Hotel Legenda
Hotelik w Centrum
Hotelik Pracowniczy Legion
Hotelik Przy Pływalni
Tor-Host
Orange Hostel
Orange Hostel Plus
Green Hostel II
Green Hostel
Hostel Angel
Hostel FreeDom
Hostel Kulturhauz
MSCM Hostel
Hostel Toruń Główny
Hostelik Przy Szpitalu
Apartament Molus
Apartamenty Toruń
Apartamenty Vistula
Apartamenty na Toruńskiej Starówce
Apartamenty Kopernika

Adres
ul. Kraszewskiego1/3
ul. Bulwar Filadelfijski 18
ul. Grudziądzka 45
ul. Przedzamcze 6
ul. Małe Garbary 7
ul. Mostowa 17
ul. Rabiańska 15
Plac Teatralny 5
ul. Piekary 25
ul. Mostowa 1
ul. Piekary 25
ul. Panny Marii 9
ul. Ceglana 5-7
ul. Wola Zamkowa 16
ul. Rabiańska 11
ul. Wojska Polskiego 24
ul. Rynek Staromiejski 21
ul. Szosa Chełmińska 83a
ul. Żeglarska 10/14
ul. Nad Rzeczką 10/14
ul. Szumana 8
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2a
ul. Bulwar Filadelfijski 11
ul. Bydgoska 44
ul. Kujawska 14
ul. Bema 73/89
ul. Chłopickiego 4
ul. Grudziądzka 132
ul. Rynek Nowomiejski 3
ul. Szumana 2
ul. Legionów 122
ul. Bażyńskich 9/17
ul. Prosta 2/25
ul. Prosta 19
ul. Jęczmienna 11
ul. Szewska 13
ul. Małe Garbary 10
ul. Rynek Staromiejski 8/4
ul. Rynek Staromiejski 10
ul. Sukiennicza 24
ul. Łokietka 3
ul. Kujawska 1
ul. Borowiacka 13
ul. Rynek Staromiejski 19
ul. Rynek Staromiejski 22
ul. Piastowska 7a/1
ul. Wysoka 13
ul. Kopernika 34

Ilość miejsc
163
184
300
90
55
65
48
90
75
42
14
46
66
150
70
89
65
66
80
52
200
166
300
50
75
54
80
w remoncie
16
43
31
19
36
35
28
18
34
20
33
25
96
56
13
16
12
22
12
32

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Nova Apartamenty
Apartamenty w Toruniu
Apartamenty Toruń II
Apartament Na Starówce
Apartament Pod Krzywą Wieżą
Apartament Synagoga
Apartament Wiślany
Apartamenty z Aniołami w Tle
Apartament Piernikowy Domek
Apartament Toruń
Apartament Campari
Apartament Sowa
Apartamenty Luizjana
Luksusowy Apartament W Toruniu
Apartament Delfin
Apartament Katrin
Apartament Trees
Apartament na Wrzosach
Apartament Poznańska
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Walter
Ośrodek noclegowy PCK
Dom Pielgrzyma
Dom Sportowca Budowlani
Aeroklub Pomorski
Dom Studencki nr 6
Fort IV
Motel Tower
Gościniec Silver
Baza noclegowa na Barbarce
Dom Turysty PTTK
Gospodarstwo Agroturystyczne Józef Ciuruś
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Dwór Mieszczański
Zajazd Pieprz i Wanilia
Pensjonat Winnica
Pensjonacik Złota Rybka
Noclegi u Lusi
Pokoje Gościnne Dalia
Pokoje Gościnne Toruń
Norbit Usługi Noclegowe
Kwatery Toruń
Aria Bed&Brekfast
Pokoje do wynajęcia
Pokoje Globtroter
Pokoje Gościnne

Źródło: Internet

ul. Podmurna 63
ul. Łazienna 26
ul. Strumykowa 15
ul. Rabiańska 14/5
ul. Piekary 7
ul. Szczytna 12/7
ul. Mostowa 12
ul. Kopernika 39
ul. Podmurna 58
ul. Wielkie Garbary 21
ul. Jęczmienna 20
ul. Rynek Staromiejski 4
ul. Mostowa 10
ul. Królowej Jadwigi 4
ul. Broniewskiego 88/7
ul. Bema 42a/13
ul. Wybickiego 98/11
ul. Fasolowa 6
ul. Poznańska 182a
ul. Droga Starotoruńska 5a
ul. Szczecińska 13
ul. Św. Józefa 23/25
ul. Majdany 1
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
ul. Słowackiego 1/3
ul. Chrobrego 86
ul. Kujawska 8
ul. Słowicza 49
ul. Przysiecka 13
ul. Legionów 24
ul. Wężowa 1/5
ul. Św. Józefa 26
ul. Podmurna 4-5
ul. Płocka 1
ul. Winnica 8
ul. Kameliowa 15
ul. Legionów 34a
ul. Lubelska 13
ul. Nowatorska 28
ul. Kręta 2
ul. Szewska 6/6
ul. Waryńskiego 9
ul. Fałata 92
ul. Krasińskiego 84/1
ul. Zielona 40

22
26
22
4
4
4
6
6
6
7
12
12
4
6
7
4
4
5
4
140
16
45
36
12
100
105
63
100
58
65
10
60
10
10
40
24
15
30
20
9
6
8
7
4
9

Załącznik tabelaryczny nr 9
B.III.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego - uchwalone po 01.01.1995 r. ( stan z 31.12.2016 r.)
Lp.
1.

skala

Nr uchwały, data

Ogłoszenie
w Dz. Urz.

Nr MPU

Nazwa planu

01

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego
Osiedle „Pod Dębową Górą”

254/95
28.12.1995

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Podgórz”
Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Bielawy”
Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Ugory”
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: C 54 ZC
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: M 41a PP
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: O 11 KK (część zakreślona)
Zmiana mpzp. „Pod Dębową Górą”
1:1000
obszar: 6 M (część zakreślona)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: P 55 ZD
(przepompownia
ścieków)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: S 29a MW

696/98
16.04.1998
697/98
16.04.1998
806/98
17.06.1998
810/98
17.06.1998
118/99
11.03.1999
136/99
15.04.1999
137/99
15.04.1999
169/99
27.05.1999

Nr 2 poz. 16
z dnia 14.02.1996
Nr 26 poz. 183
z dnia 21.09.1998
Nr 27 poz. 184
z dnia 22.09.1998
Nr 24 poz. 163
z dnia 25.08.1998
Nr 24 poz. 167
z dnia 25.08.1998
Nr 37 poz. 287
z dnia 14.06.1999
Nr 38 poz. 311
z dnia 21.06.1999
Nr 38 poz. 312
z dnia 21.06.1999
Nr 60 poz. 684
z dnia 24.09.1999

168/99
27.05.1999

Nr 62 poz. 693
z dnia 12.10.1999

2.

2

3.

3

4.

4

5.

8

6.

9

7.

11

8.

12

9.

19

10.

20

11.

21

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 30 U/UR

1:10 000

236/99
01.07.1999

Nr 84 poz. 975
z dnia 01.12.1999

12.

22

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 38 U/UR

1:10 000

277/99
29.07.1999

Nr 84 poz. 976
z dnia 01.12.1999

13.

25

318/99
04.11.1999

Nr 98 poz. 1057
z dnia 28.12.1999

14.

26

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: Z O1 RL, Z 21 ZD
(linia
energetyczna)
Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Włocławska”

308/99
21.10.1999

Nr 18 poz. 124
z dnia 11.04.2000

15.

27

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S 57 UO

1:10 000

295/99
30.09.1999

Nr 23 poz. 218
z dnia 26.05.2000

16.

28

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 28 MN

1:10 000

410/2000
30.03.2000

Nr 26 poz. 239
z dnia 02.06.2000

17.

30

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 27a UR

1:10 000

472/2000
08.06.2000

Nr 51 poz. 430
z dnia 14.08.2000

18.

31

473/2000
08.06.2000

Nr 51 poz. 431
z dnia 14.08.2000

19.

33

Zmiana mpzp.
1:10 000
obszar: J 106 KZo, J 54a ZL, J 54b UK
i J 54c ZL
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:2000
obszar: J 70 MW/U i J 70a MN

548/2000
14.09.2000

Nr 81 poz. 626
z dnia 26.10.2000

20.

34

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: C 51a ZL/UR

1:10 000

493/2000
27.07.2000

Nr 89 poz. 730
z dnia 10.11.2000

21.

39

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: J 33a MN

1:10 000

599/2000
19.10.2000

Nr 9 poz. 76
z dnia 26.03.2001

22.

41

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: Z 03 PP

1:5000

600/2000
19.10.2000

Nr 12 poz. 115
z dnia 04.04.2001

23.

43

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S 66 UM

1:5 000

641/2000
30.11.2000

Nr 12 poz. 117
z dnia 04.04.2001

24.

44

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 92a RPO

1:10 000

658/2000
14.12.2000

Nr 20 poz. 301
z dnia 08.05.2001

25.

45

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Kozackie Góry”

681/2001
18.01.2001

Nr 27 poz. 460
z dnia 25.05.2001

26.

46

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego
„Rudak B – Jezioro
Nagus”

724/2001
22.03.2001

Nr 47 poz. 1015
z dnia 27.07.2001

27.

47

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Stawki”

736/2001
05.04.2001

Nr 36 poz. 570
z dnia 22.06.2001

28.

48

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 27a UR

1:5000

750/2001
26.04.2001

Nr 41 poz. 843
z dnia 11.07.2001

29.

50

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 23 MN/UR

1:5000

752/2001
26.04.2001

Nr 44 poz. 920
z dnia 20.07.2001

30.

52

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 55 ZD

1:10 000

754/2001
26.04.2001

Nr 77 poz. 1460
z dnia 30.10.2001

31.

54

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: J 72a MN

1:10 000

761/2001
24.05.2001

Nr 57 poz. 1154
z dnia 31.08.2001

32.

55

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S 88a M

1:2000

762/2001
24.05.2001

Nr 55 poz. 1142
z dnia 24.08.2001

33.

56

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 43 MN

1:10 000

763/2001
24.05.2001

Nr 57 poz. 1155
z dnia 31.08.2001

34.

57

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Winnica II”

759/2001
24.05.2001

Nr 82 poz. 1615
z dnia 13.11.2001

35.

58

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Kaszczorek”

834/2001
13.09.2001

Nr 9 poz. 189
z dnia 28.02.2002

36.

59

856/2001
13.09.2001

Nr 11 poz. 215
z dnia 06.03.2002

37.

60

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:2000
obszar:
P 65 UT,
P 95 UR/MN,
P 101 RZ, P 104 RL- przepompownia I
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:10 000
obszar: P 120 ON

899/2001
25.10.2001

Nr 15 poz. 274
z dnia 15.03.2002

38.

61

Zmiana mpzp. Osiedla „Podgórz”
teren: U-8

1:1000

900/2001
25.10.2001

Nr 15 poz. 275
z dnia 15.03.2002

39.

62

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S-10 – południowa obwodnica

1:10 000

919/2001
08.11.2001

Nr 10 poz. 205
z dnia 04.03.2002

40.

67

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: M 31 PB (Polna-Równinna)

1:10 000

967/2002
24.01.2002

Nr 61 poz. 1225
z dnia 14.06.2002

41.

68

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Łódzka – Strzałowa”

1036/2002
21.02.2002

Nr 58 poz. 1115
z dnia 13.06.2002

42.

70

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 66 ZP, P 36 MN

1:2000

1057/2002
11.04.2002

Nr 68 poz. 1450
z dnia 21.06.2002

43.

72

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: J 69 RP i J 67 RP

1:5000

1157/2002
25.07.2002

Nr 105 poz. 2177
z dnia 09.09.2002

44.

73

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 24 ZP

1:5000

1158/2002
25.07.2002

Nr 105 poz. 2178
z dnia 09.09.2002

45.

74

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S 01 ZP (Koszary Racław.)

1:1000

1177/2002
12.09.2002

Nr 117 poz. 2403
z dnia 22.10.2002

46.

76

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: J 63 PS (GPZ)

1:5000

1231/2002
09.10.2002

Nr 149 poz. 3303
z dnia 17.12.2002

47.

79

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Rudak C – Ogrody”

41/03
23.01.2003

Nr 20 poz. 397
z dnia 14.03.2003

48.

82

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: S 25 PP („Zapolex”)

1:5000

132/03
15.05.2003

Nr 84 poz. 1235
z dnia 04.09.2003

49.

83

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 92cRPO i P 92bMN

1:1000

171/03
24.07.2003

Nr 118 poz. 1676
z dnia 16.10.2003

50.

85

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: P 58 RZ, P 58aNO

1:2000

190/03
11.09.2003

Nr 134 poz. 1867
z dnia 07.11.2003

51.

86

191/03
11.09.2003

Nr 134 poz. 1868
z dnia 07.11.2003

52.

87

213/03
25.09.2003

Nr 134 poz. 1869
z dnia 07.11.2003

53.

88

214/03
25.09.2003

Nr 13 poz. 141
z dnia 13.02.2004

54.

90

Zmiana mpzp. „Włocławska-Turkusowa, 1:2000
... i granica miasta”
obszar: 20 MJ, 20bMJ, 20cUR/MJ
Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego „Kaszczorek”, obszar:
dz. nr 235/8 (ul.Przyjaciół)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:2000
obszar:
S 21 ON,
S 21a,b OUK,
S 21cMN (ul.Gregorkiewicza)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:2000
obszar: Z 09b PP/U (ul.Sz. Bydgoska 5262)

216/03
25.09.2003

Nr 9 poz. 88
z dnia 06.02.2004

55.

91

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
obszar: ul.Włocławska - cmentarz

1:5000

217/03
25.09.2003

Nr 13 poz. 142
z dnia 13.02.2004

56.

93

238/03
30.10.2003

Nr 25 poz. 300
z dnia 01.03.2004

57.

94

Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:2000
obszar:
P 38 KU,
P 39 ZP
(ul.Poznańska)
Zmiana mpzp. Os.„Ugory”
1:1000
teren: A1OUK, A4OUP, C1NO, ....

239/03
30.10.2003

Nr 8 poz. 84
z dnia 05.02.2004

58.

95

240/03
30.10.2003

Nr 8 poz. 85
z dnia 05.02.2004

59.

98

243/03
30.10.2003

Nr 11 poz. 119
z dnia 12.02.2004

60.

99

253/03
20.11.2003

Nr 80 poz. 1366
z dnia 16.07.2004

61.

100

276/03
04.12.2003

Nr 16 poz. 170
z dnia 17.02.2004

62.

102

302/03
18.12.2003

Nr 29 poz. 401
z dnia 05.03.2004

63.

103

303/03
18.12.2003

Nr 29 poz. 402
z dnia 05.03.2004

64.

106

521/04
17.06.2004

Nr 89 poz. 1574
z dnia 06.08.2004

65.

107

Miejscowy
plan
zagospodarowania 1:1000
przestrzennego zachodniej części osiedla
„Ugory”, teren: A11OUK
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:5000
obszar: Z 24aU, Z 25 U, Z 26bU,
Z 26bU, Z 27U (Port Drzewny)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:5000
obszar: Z 05PP/U, Z 06 U, Z 07U/R,
Z 09aU,
Z 35aKL/U
(„Polchem“–
„Merinotex“-lotnisko)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:5000
obszar: O 11bKK, O 11cKK i P65aU
(Dworzec Gł.)
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:5000
obszar: Sz.Chełmińska 178a, Harcerska i
linia kolejowa
Zmiana mpzp. Miasta Torunia
1:5000
obszar: ograniczony Małą Wisłą, proj.
trasą nowomostową, terenami budown.
mieszk. przy ul.Strzałowej i linią
kolejową (położony przy ul.Podgórskiej)
mpzp. obszaru położonego wzdłuż torów 1:10 000
kolejowych i ul.Nieszawskiej, między
Pl.Armii Krajowej i granica miasta
C1 - mpzp. miasta Torunia, dla terenu 1:1000
położonego przy ul.Polnej 8

530/04
22.07.2004

Nr 90 poz. 1589
z dnia 09.08.2004

66.

108

mpzp. obszaru położonego u zbiegu ulic: 1:2000
Legionów i Inżynierskiej

531/04
22.07.2004

Nr 93 poz. 1642
z dnia 19.08.2004

67.

109

532/04
22.07.2004

Nr 95 poz. 1667
z dnia 31.08.2004

68.

113

646/04
09.12.2004

Nr 6 poz. 93
z dnia 04.02.2005

69.

114

70.

115

683/05
27.01.2005
738/05
14.04.2005

Nr 24 poz. 420
z dnia 10.03.2005
Nr 62 poz. 1198
z dnia 20.05.2005

71.

116

739/05
14.04.2005

Nr 78 poz. 1428
z dnia 28.06.2005

72.

117

808/05
30.06.2005

Nr 89 poz. 1661
z dnia 28.07.2005

73.

118

74.

119

809/05
30.06.2005
810/05
30.06.2005

Nr 89 poz. 1662
z dnia 28.07.2005
Nr 114 poz. 1955
z dnia 20.10.2005

75.

120

mpzp. „Nowe Centrum” w Toruniu dla 1:5000
obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa
Chełmińska,
Gałczyńskiego
i
projektowanej trasy S 96 KG2/2
mpzp. dla drogi głównej – „trasy 1:10 000
średnicowej”, na odcinku od ul.Batorego
do ul.Grudziądzkiej oraz części terenów
przyległych.
mpzp. dla terenu położonego przy 1:2000
ul.Okólnej
P1 - zmiana mpzp. os. „Podgórz” dla 1:1000
terenu
położonego
przy
ul.:
Zdrójkowskiego,
Swinarskiego
i
Burhardta.
P2 - mpzp. terenu dawnego miasteczka 1:1000
garnizonowego, położonego w rejonie
ul.:Okólnej i Armii Ludowej
P4 – zmiana mpzp. osiedla „Łódzka- 1:1000
Strzałowa”, dla terenu położonego przy
ul.Artyleryjskiej i ul.Husarskiej
J2 - zmiana mpzp. osiedla „Kaszczorek” 1:1000
dla terenu położonego przy ul.Na Przełaj
J5 - mpzp. dla terenu obejmującego ulice 1:2000
Olimpijską i Trakt Leśny, na odcinku od
ul.Szosa
Lubicka
do
granicy
administracyjnej miasta
S4 - mpzp. „Jordanki” dla terenu 1:1000
położonego pomiędzy ulicami: Wały
Gen.Sikorskiego,
Czerwona
Droga,
Al.Jana Pawła II oraz terenem Muzeum
Etnograficznego

811/05
30.06.2005

Nr 89 poz. 1663
z dnia 28.07.2005

76.

123

77.

124

78.

125

79.

126

80.

127

81.

128

82.

129

83.

130

84.

132

85.

133

86.

135

87.

136

88.

137

89.

138

90.

139

91.

140

92.

141

mpzp. dla drogi głównej – „trasy 1:10 000
średnicowej”,
na
odcinku
od
ul.Wierzbowej do ul.M.SkłodowskiejCurie oraz części terenów przyległych
mpzp. dla drogi głównej – „trasy 1:10 000
średnicowej”,
na
odcinku
od
ul.M.Skłodowskiej-Curie do ul.Batorego
oraz części terenów przyległych
M2 – zmiana mpzp. osiedla „Pod Dębową 1:1000
Górą”, dla terenu położonego pomiędzy
ulicami: Pod Dębową Górą, Chrobrego i
Polną
M1 - mpzp. dla terenów położonych przy 1:1000
ul.Towarowej
C2 - mpzp. dla obszaru położonego 1:1000
pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską,
Jaskółczą i Słowiczą
P5 - zmiana „mpzp. dla obszaru 1:500
oznaczonego symbolem P92aNO oraz
części obszarów ozn. symbolami: P90RL,
P91RL,
P92RPO
i
P123KZo1/2,
położonych wzdłuż ul.Rudackiej” dotyczącej części działki nr geodez. 18/3,
położonej przy ul.Rudackiej 39.
P6 - zmiana mpzp.
Os. „Podgórz”, 1:1000
dotycząca
ul.Jasnej
oraz
terenów
położonych przy ul.Armii Ludowej,
Prufferów i Poznańskiej
S5 - mpzp. dla drogi głównej - „trasy 1:1000
średnicowej”,
na
odcinku
od
ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska
oraz części terenów przyległych
S2 - mpzp. dla drogi głównej - „trasy 1:1000
średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa
Chełmińska do ul.Kaszubskiej oraz części
terenów przyległych
J4 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka,
Antczaka i Winnica
J7 - mpzp. dla terenu obejmującego 1:2000
fragmenty
ulic:
Szosy
Lubickiej,
Olsztyńskiej
oraz
projektowanego
przedłużenia ulicy Olimpijskiej do
ul.M.Skłodowskiej-Curie
P6 - zmiana mpzp.
os. „Podgórz”, 1:1000
dotycząca
ul.Jasnej
oraz
terenów
położonych przy ul.Armii Ludowej,
Prufferów i Poznańskiej
C6 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i
Ugory
S7 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic: Balonowej, Bema, Szosie
Chełmińskiej
C7 -mpzp. dla odcinka ulicy Szosa 1:2000
Chełmińska, pomiędzy ul.Wodociągową a
ul.Polną
C8 -mpzp. dla odcinków ulicy Szosa 1:2000
Chełmińska, pomiędzy: ul.Polną a
ul.Słowiczą oraz ul.Wiklinową a granicą
administr. miasta
C9 - mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów,
Legionów oraz linii kolejowej Toruń
Wschód - Toruń Północ

867/05
06.10.2005

Nr 121 poz. 2069
z dnia 15.11.2005

868/05
06.10.2005

Nr 121 poz. 2070
z dnia 15.11.2005

899/05
24.11.2005

Nr 131 poz. 2201
z dnia 15.12.2005

932/05
29.12.2005
933/05
29.12.2005

Nr 30 poz. 470
z dnia 09.03.2006
Nr 28 poz. 452
z dnia 07.03.2006

934/05
29.12.2005

Nr 28 poz. 453
z dnia 07.03.2006

1015/06
27.04.2006

Nr 74 poz. 1256
z dnia 14.06.2006

1069/06
13.07.2006

Nr 124 poz. 1831
z dnia 21.09.2006

1141/06
28.09.2006

Nr 138 poz. 2070
z dnia 10.11.2006

1159/06
12.10.2006

Nr 149 poz. 2172
z dnia 30.11.2006

37/07
11.01.2007

Nr 18 poz. 267
z dnia 16.02.2007

49/07
08.02.2007

Nr 32 poz. 455
z dnia 20.03.2007

51/07
01.03.2007

Nr 41 poz. 621
z dnia 04.04.2007

72/07
29.03.2007

Nr 75 poz. 1212
z dnia 26.06.2007

102/07
14.06.2007

Nr 103 poz. 1553
z dnia 24.08.2007

103/07
14.06.2007

Nr 104 poz. 1576
z dnia 29.08.2007

104/07
14.06.2007

Nr 104 poz. 1577
z dnia 29.08.2007

93.

142

94.

143

95.

144

96.

145

97.

146

98.

147

99.

148

100.

149

101.

150

102.

151

103.

153

104.

154

105.

156

106.

159

107.

160

108.

161

109.

162

110.

163

111.

164

M3 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy ul.M.Skłodowskiej-Curie z
przyległymi
terenami
od
strony
północnej, proj. trasą średnicową,
osiedlem
mieszk.
Rubinkowo,
ul.Olsztyńską
i
projektowanym
przedłużeniem ul.Olimpijskiej
1.18/17 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
pomiędzy torem kolejowym, ul.Rypińską,
linią lasu i ul.Włocławską
J10 - mpzp. dla odcinka ulicy Szosa 1:1000
Lubicka (od ul.Winnej do ul.Przy
Skarpie) i terenów przyległych oraz dla
ulicy Działowskiego (od ul.Szosa Lubicka
do trasy średnicowej)
4.07 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy
ul.Żwirki
i
Wigury,
ul.Grudziądzką, proj. trasą średnicową i
projektowanym
przedłużeniem
w
kierunku południowym
ul.Lotników
(zmiana mpzp. „Kozackie Góry”)
13.20 - zmiana mpzp. os. „Podgórz”, dla 1:1000
terenów
położonych
przy
ul.:
Paderewskiego, Drzymały i Hallera
2.09 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki
Rów i Pod Dębową Górą
P7 - mpzp. dla terenu „Łódzka - Przy 1:2000
Torze”
J6 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul.Szosa Lubicka i ul.Przy Skarpie
10.20 - zmiana mpzp. Osiedla Podgórz, 1:1000
dla terenów położonych przy ul.Okólnej i
Armii Ludowej
24.01/05 - mpzp. obszaru położonego w 1:1000
rejonie ulic Broniewskiego i Szosa
Okrężna
Z1 - mpzp. dla drogi głównej - „trasy 1:2000
średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa
Okrężna do ul.Szosa Bydgoska oraz
terenów przyległych
11.19 - mpzp. dla obszaru położonego 1:1000
pomiędzy ul.Łódzką, ul.Zimową oraz
ul.Strzałową i ul.Dwernickiego wraz z
terenami przyległymi
22.19 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul.Łódzkiej, ul.Strzałowej i ul.Gen.
Komorowskiego-Bora (zmiana mpzp.
osiedla Łódzka-Strzałowa)
14.09 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul.: Polnej, Batorego, Mazowieckiej i
Iwanowa
21.07 mpzp.
„Nowe
Centrum”, 1:1000
obejmujący tereny położone pomiędzy
ulicami:
Czerwoną
Drogą,
Szosą
Chełmińską
i
projektowaną
trasą
„Staromostową”
P3 - mpzp. osiedla „Rudak A”, dla terenu 1:1000
położonego pomiędzy ul.: Rudacką,
Skrzetuskiego, Otłoczyńską i linią
kolejową
5.14 - mpzp. obszaru
1:2000
„Grębocin Nad Strugą - A”
6.14 - mpzp. obszaru
1:2000
„Grębocin Nad Strugą - B”
15.01- mpzp. dla terenów położonych 1:2000
wzdłuż ul. Szosa Bydgoska i przy
zachodniej granicy miasta

130/07
02.08.2007

Nr 107 poz. 1606
z dnia 10.09.2007

131/07
02.08.2007

Nr 114 poz. 1712
z dnia 05.10.2007

132/07
02.08.2007

Nr 115 poz. 1725
z dnia 10.10.2007

133/07
02.08.2007

Nr 115 poz. 1726
z dnia 10.10.2007

163/07
27.09.2007

Nr 119 poz. 17726
z dnia 23.10.2007

171/07
25.10.2007

Nr 5 poz. 50
z dnia 15.01.2008

204/07
22.11.2007
205/07
22.11.2007
206/07
22.11.2007

Nr 29 poz. 392
z dnia 22.02.2008
Nr 35 poz. 481
z dnia 03.03.2008
Nr 24 poz. 330
z dnia 15.02.2008

228/07
13.12.2007

Nr 34 poz. 472
z dnia 29.02.2008

238/07
28.12.2007

Nr 37 poz. 538
z dnia 06.03.2008

294/08
03.04.2008

Nr 82 poz. 1356
z dnia 04.06.2008

357/08
26.06.2008

Nr 112 poz. 1823
z dnia 25.08.2008

363/08
24.07.2008

Nr 118 poz. 1904
z dnia 10.09.2008

364/08
24.07.2008

Nr 121 poz. 1943
z dnia 16.09.2008

405/08
02.10.2008

Nr 141 poz. 2203
z dnia 7.11.2008

406/08
02.10.2008
407/08
02.10.2008
410/08
30.10.2008

Nr 147 poz. 2245
z dnia 17.11.2008
Nr 147 poz. 2246
z dnia 17.11.2008
Nr 153 poz. 2354
z dnia 27.11.2008
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29.07 - zmiana mpzp. dla drogi głównej - 1:1000
„trasy średnicowej”, na odcinku od
ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska,
obejmującej odcinek trasy średnicowej
oraz część terenów przyległych od strony
połudn.
30.20 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul.
Armii Ludowej i Gen. W. Andersa
28.06 - zmiana mpzp. „Jordanki” dla 1:1000
terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP1
16.01 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy ul.Szosa Bydgoska 13-19
32.18 - mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie
ul.Rudackiej,
ul.Glinieckiej,
ul.Rypińskiej oraz ul.Otłoczyńskiej
23.08. - mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i
Winnica
27.16 - mpzp. Os. „Kaszczorek” dla 1:1000
terenów położonych u zbiegu ulic:
Turystycznej, Gościnnej, Na Przełaj i
Zakole
3.20 - mpzp. dla terenu „Poznańska - 1:1000
Gniewkowska - Glinki”
26.09 - mpzp. dla terenu położonego 1:2000
pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki
Rów i Trasą Mostową w osi ul.
Waryńskiego
8.17 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i
Solankowej
M6 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej,
przy granicy z wsią Grębocin
M5 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej
oraz linii kolejowej relacji Toruń –
Sierpc
18.02 - mpzp. „Osady Barbarka”, dla 1:1000
terenu położonego przy ul.Przysieckiej i
wzdłuż ul.Barbarka
7.14 - mpzp. obszaru
1:1000
„Grębocin Nad Strugą - C”
41.05- mpzp. dla terenów położonych 1:1000
pomiędzy ulicami Mickiewicza, Reja i
Szosą Bydgoską
46.04- mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul. Grunwaldzkiej 64
35.04/02- mpzp. dla ul.Polnej i Szosy 1:1000
Okrężnej, na odcinku od ul.Szosa
Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz
terenów przyległych
36.10/11- mpzp. „Równinna-Morwowa” 1:1000
dla obszaru położonego pomiędzy
ul.Płaską, ul.Równinną i ul.Morwową
wraz z terenami przyległymi
38.1/5- mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa
Bydgoska
39.1/5- mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska
Łukasiewicza i Broniewskiego
44.08- mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna
45.08- mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i
Rzeczna

464/08
30.12.2008

Nr 19 poz. 392
z dnia 04.03.2009

487/09
12.02.2009

Nr 30 poz. 617
z dnia 31.03.2009

532/09
30.04.2009
531/09
30.04.2009
591/09
09.07.2009

Nr 63 poz. 1254
z dnia 24.06.2009
Nr 66 poz. 1283
z dnia 29.06.2009
Nr 87 poz. 1529
z dnia 28.08.2009

592/09
09.07.2009

Nr 88 poz. 1535
z dnia 07.09.2009

627/09
27.08.2009

Nr 102 poz. 1700
z dnia 19.10.2009

658/09
08.10.2009
710/09
10.12.2009

Nr 139 poz. 2587
z dnia 23.12.2009
Nr 16 poz. 201
z dnia 27.01.2010

725/09
30.12.2009

Nr 52 poz. 544
z dnia 11.03.2010

732/10
21.01.2010

Nr 67 poz. 747
z dnia 02.04.2010

733/10
21.01.2010

Nr 71 poz. 785
z dnia 13.04.2010

749/10
25.02.2010

Nr 82 poz. 969
z dnia 05.05.2010

748/10
25.02.2010
762/10
18.03.2010

Nr 84 poz. 1000
z dnia 10.05.2010
Nr 89 poz. 1069
z dnia 14.05.2010

826/10
08.07.2010
827/10
08.07.2010

Nr 132 poz. 1684
z dnia 19.08.2010
Nr 145 poz. 1812
z dnia 13.09.2010

825/10
08.07.2010

Nr 158 poz. 1980
z dnia 20.10.2010

875/10
30.09.2010

Nr 177 poz. 2290
z dnia 24.11.2010

856/10
02.09.2010

Nr 178 poz. 2308
z dnia 26.11.2010

901/10
21.10.2010
902/10
21.10.2010

Nr 210 poz. 2927
z dnia 24.12.2010
Nr 3 poz. 26
z dnia 12.01.2011
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S3 - mpzp. dla drogi głównej „trasy 1:1000
średnicowej” na odcinku: ul.Św.Józefa ul.Szosa Okrężna
34.02- mpzp. dla terenu lotniska w 1:2000
Toruniu wraz z częścią terenów
przyległych
51.08 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie
ulic:
Żółkiewskiego,
Skłodowskiej-Curie i Wschodniej
43.13- mpzp. dla obszaru ograniczonego 1:2000
ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą
Lubicką oraz linia kolejową relacji ToruńSierpc
31.05 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic: Broniewskiego, Reja,
Gagarina, Balonowej i Bema
9.05 - mpzp. dla terenu położonego na 1:1000
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu,
ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska,
Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz
ujściem Portu Zimowego, linią brzegową
Wisły i terenami rezerwowanymi pod
zachodnią przeprawę mostową (Park)
33.07 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy ul.Kozacką, ul.Grudziądzką,
ul.Żwirki i Wigury a ul.Lotników oraz
części
terenu
przyległego
do
ul.Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy
ul.Żwirki i Wigury a projektowaną trasą
średnicową
37.20 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W.
Andersa i „Trasą Staromostową”
42.03 - mpzp. osiedla „Wrzosy Leśne- 1:2000
Polana”
49.17 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic: Zdrojowej oraz Włocławskiej
60.20 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy ul.Poznańskiej i ul.Kluczyki,
ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz
przy ul.Drzymały
58.14 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul.Przelot
61.07 - mpzp. dla terenu położonego u 1:1000
zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa
Chełmińska
S1 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna,
Legionów i Grudziądzka
70.20 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy
ul.Poznańskiej,
pomiędzy
ul.Parkową a ul.Środkową oraz pomiędzy
terenami składowymi a ul.Młyńską
57.20 - mpzp. dla odcinka ul.Poznańskiej 1:2000
oraz terenu położonego pomiędzy
ul.Szubińską i ul.Gniewkowską
59.11 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy
ul.M.Skłodowskiej-Curie
i
ul.Bukowej
56.04 - mpzp. dla terenów Miasteczka 1:2000
Uniwersyteckiego UMK
74.06 - mpzp. „Aleja Solidarności” dla 1:1000
terenu położonego w rejonie ulic:
Al. Solidarności, Wały Gen.Sikorskiego i
Uniwersyteckiej
65.04 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ulicach: Osiedlowej, Morycińskiego i
trasie średnicowej

47/11
24.02.2011

Nr 131 poz. 1120
z dnia 08.06.2011

48/11
24.02.2011

Nr 158 poz. 1326
z dnia 15.07.2011

112/11
02.06.2011

Nr 165 poz. 1392
z dnia 26.07.2011

109/11
12.05.2011

Nr 173 poz. 1469
z dnia 02.08.2011

110/11
12.05.2011

Nr 173 poz. 1470
z dnia 02.08.2011

131/11
30.06.2011

Nr 215 poz. 1983
z dnia 22.09.2011

132/11
30.06.2011

Nr 227 poz. 2096
z dnia 11.10.2011

175/11
29.09.2011

Nr 228 poz. 2098
z dnia 12.10.2011

208/11
24.11.2011
285/12
29.03.2012
361/12
19.07.2012

Nr 301 poz. 3294
z dnia 21.12.2011
Poz. 976
z dnia 20.04.2012
Poz. 1607
z dnia 27.07.2012

362/12
19.07.2012
363/12
19.07.2012

Poz. 1608
z dnia 27.07.2012
Poz. 1609
z dnia 27.07.2012

424/12
22.11.2012

Poz. 3017
z dnia 30.11.2012

449/12
13.12.2012

Poz. 3793
z dnia 27.12.2012

450/12
13.12.2012

Poz. 3795
z dnia 27.12.2012

451/12
13.12.2012

Poz. 3791
z dnia 27.12.2012

471/12
28.12.2012
491/13
21.02.2013

Poz. 276
z dnia 10.01.2013
Poz. 925
z dnia 28.02.2013

540/13
23.05.2013

Poz. 2063
z dnia 31.05.2013
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67.11 - mpzp. „Chrzanowskiego” dla 1:1000
obszaru położonego pomiędzy linią
kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i
wschodnią częścią terenu zakładu Elana
73.19 - mpzp. „Podgórska-Strzałowa” dla 1:1000
obszaru położonego w rejonie ulic:
Podgórskiej, Strzałowej i Gerwazego
77.19 - mpzp. „Łódzka-Lipnowska” dla 1:1000
terenu położonego w rejonie ulic:
Łódzkiej. Lipnowskiej i Włocławskiej
69.04 - mpzp. dla terenu położonego w 1:2000
rejonie ulic: Szosy Okrężnej, Polnej,
Morycińskiego i Trasy Średnicowej
60.20 - dla terenów położonych przy 1:1000
ul.Poznańskiej
i
ul.Kluczyki,
ul.Poznańskiej i ul.Inowrocławskiej oraz
przy ul.Drzymały
79.07 - mpzp. obszaru w rejonie ulic: 1:1000
Popiela i Rusa
68.02 - mpzp. „Pawia-Przysiecka” dla 1:2000
obszaru położonego pomiędzy: granicą
administracyjną miasta, ulicami Szosą
Chełmińską i Słowiczą oraz terenem
kolejowym
40.08 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy
ulicami:
Lubicką,
Waryńskiego, Antczaka i Pułaskiego
47.08 - mpzp. dla terenów położonych 1:2000
przy ul. Winnej oraz w rejonie Fortu I
64.06 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy
Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem
Św.Katarzyny
78.07 - mpzp. dla terenu położonego w 1:1000
rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szosy
Chełmińskiej i Bema
82.05 - mpzp. „Osiedle Fałata” dla 1:1000
terenów położonych w rejonie ulic:
Broniewskiego,
Reja,
Gagarina,
Balonowej i Bema
48.09 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie ulic: Dworcowej, Chrobrego,
Fabrycznej i Trasy Średnicowej
81.11 - mpzp. dla obszaru położonego w 1:1000
rejonie ul.Ceglanej i bocznicy kolejowej,
na zapleczu terenów ciepłowni
87.20 - mpzp. dla terenu położonego 1:1000
pomiędzy
ulicami:
Inowrocławską,
Okólną i Gen.W.Andersa
75.07 - mpzp. dla obszaru położonego 1:1000
przy ul. Bema i Gałczyńskiego
63.05 - mpzp. „Piekarskie Góry” dla 1:1000
obszaru położonego pomiędzy ulicami:
Kraszewskiego, Matejki, Słowackiego i
Sienkiewicza
66.07 - mpzp. dla obszaru położonego w 1:1000
rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i
Wigury oraz Św. Józefa
97.07 - mpzp. „Wąska-Boczna” dla 1:1000
obszaru położonego przy ul. Św. Józefa
93.11 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic M.Skłodowskie-Curie i
Równinnej
90.03 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie
ulic:
Watzenrodego,
Grudziądzkiej i Polnej
53.19 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul.
Stawki Południowe

568/13
25.07.2013

Poz. 2569
z dnia 31.07.2013

646/13
21.11.2013

Poz. 3593
z dnia 27.11.2013

660/13
19.12.2013

Poz. 4216
z dnia 30.12.2013

719/14
20.03.2014

Poz. 910
z dnia 26.03.2014

738/14
10.04.2014

Poz. 1355
z dnia 17.04.2014

788/14
26.06.2014
789/14
26.06.2014

Poz. 2057
z dnia 4.07.2014
Poz. 2050
z dnia 4.07.2014

821/14
24.07.2014

Poz. 2299
z dnia 31.07.2014

822/14
24.07.2014
823/14
24.07.2014

Poz. 2300
z dnia 31.07.2014
Poz. 2301
z dnia 31.07.2014

857/14
25.09.2014

Poz. 2691
z dnia 03.10.2014

875/14
23.10.2014

Poz. 3025
z dnia 05.11.2014

876/14
23.10.2014

Poz. 3026
z dnia 05.11.2014

19/14
30.12.2014

Poz. 34
z dnia 07.01.2015

50/15
26.03.2015

Poz. 1258
z dnia 10.04.2015

51/15
26.03.2015
62/15
16.04.2015

Poz. 1074
z dnia 07.04.2015
Poz. 1388
z dnia 23.04.2015

63/15
16.04.2015

Poz. 1389
z dnia 23.04.2015

86/15
18.06.2015
105/15
9.07.2015

Poz. 1963
z dnia 26.06.2015
Poz. 2359
z dnia 17.07.2015

128/15
27.08.2015

Poz. 2680
z dnia 9.09.2015

143/15
24.09.2015

Poz. 2931
z dnia 2.10.2015
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94.01 - mpzp. dla terenów położonych 1:2000
przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park
Handlowy”
86.19 - mpzp. „Stawki-Andersa”, dla 1:1000
terenów położonych w rejonie ulic: Gen.
W. Andersa, M. Sinorackiej, M.
Tokarzewskiego-Karaszewicza
i
Szuwarów
71.20 - mpzp. dla obszaru położonego w 1:2000
rejonie ul.gen.W.Andersa i trasy S-10
54.19 - mpzp. dla terenów położonych w 1:2000
rejonie: Podgórskiej, Okólnej, Grzybowej,
Dwernickiego i Starej Drogi
91.09 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
pomiędzy ul.Grudziądzką, ul.Pod Dębową
Górą i Trasą Średnicową
83.16 - mpzp. osiedla Kaszczorek w 1:1000
Toruniu, dla terenów położonych w
rejonie:
ul.Szczęśliwej,
ul.Kubusia
Puchatka, ul.Balladyny oraz ul.Sindbada
100.01 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą
Łukasiewicza
82.05 - mpzp.”Osiedle Fałata” dla 1:1000
terenów położonych w rejonie ulic:
Broniewskiego,
Reja,
Gagarina,
Balonowej i Bema
89.08 - mpzp. dla obszaru położonego 1:1000
przy ul.Sobieskiego i ul.Podchorążych
102.07 - mpzp. dla obszaru położonego 1:1000
przy ul.Legionów, Rondzie Czadcy i
ul.Wielki Rów
96.20 - mpzp. dla terenów położonych w 1:1000
rejonie wieży ciśnień i przy ul.Akacjowej
95.08 - mpzp. dla obszaru „Jakubskie 1:2000
Przedmieście” położonego w rejonie ulic:
Żółkiewskiego, Szosa lubicka, Targowa i
Lubicka
98.07 - mpzp. dla terenu położonego przy 1:1000
ul.Wiązowej i ul.Podgórnej
99.18 - mpzp. dla terenów położonych 1:1000
przy
ul.Aleksandrowskiej
i
ul.Włocławskiej
101.17 - mpzp. „Czerniewice - Przy 1:1000
Torze”

Źródło: opracowanie własne

160/15
29.10.2015

Poz. 3380
z dnia 6.11.2015

161/15
29.10.2015

Poz. 3381
z dnia 6.11.2015

199/15
17.12.2015
199/15
17.12.2015

Poz. 4734
z dnia 30.12.2015
Poz. 4734
z dnia 30.12.2015

231/16
21.01.2016

Poz. 402
z dnia 29.01.2016

232/16
21.01.2016

Poz. 403
z dnia 29.01.2016

260/16
7.04.2016

Poz. 1404
z dnia 15.04.2016

344/16
16.06.2016

Poz. 2101
z dnia 23.06.2016

345/16
16.06.2016
410/16
6.10.2016

Poz. 2102
z dnia 23.06.2016
Poz. 3527
z dnia 14.10.2016

411/16
6.10.2016

Poz. 3528
z dnia 14.10.2016
Poz. 3529
z dnia 14.10.2016

412/16
6.10.2016
413/16
6.10.2016
446/16
27.10.2016

Poz. 3530
z dnia 14.10.2016
Poz. 3830
z dnia 8.11.2016

465/16
24.11.2016

Poz. 4312
z dnia 2.12.2016

Załącznik tabelaryczny nr 10
B.III.2. Uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego ( stan z 31.12.2015 r.)
Lp.
1.

Nr
przystąpie Nazwa planu
nia

P120

Nazwa planu

2.

P177

3.

P179

4.

P182

5.

P191

50.17 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic:
Łódzkiej i Zdrojowej
52.08 - mpzp. dla terenów położonych przy ul.
Sobieskiego i ul. Waryńskiego
55.01 - mpzp. dla terenów położonych przy
zachodniej granicy miasta u zbiegu ulicy Szosa
Bydgoska i trasy średnicowej
64.06 - mpzp. dla terenu położonego pomiędzy
ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku,
Dobrzyńską i Placem Św.Katarzyny
66.07 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie
ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz
Św.Józefa
71.20 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie
ul.Gen.W.Andersa i trasy S-10
72.18 - mpzp. dla terenów położonych przy
ul.Rudackiej
73.19 - mpzp. „Podgórska-Strzałowa”

P193

7.

P198

8.

P199

9.

P200

10.

P203

11.

P204

12.

P207

13.

P209

14.

P211

15.

P212

16.

P215

17.

P221

18.

P227

19.

P230

20.

P231

21.

P232

22.

P233

mpzp.
- Nr uchwały, data

J9 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie ulic: 957/06
Kościuszki, Chrobrego, Batorego i Dworcowej
09.02.2006

Nr MPU

6.

Nr uchwały,
data

Nr uchwały,
data

mpzp.
Nr
uchwały,
data

723/09
30.12.2009
794/10
20.05.2010
878/10
30.09.2010
168/11
08.09.2011

823/14 (218)

170/11
08.09.2011

63/15 (226)

192/11
27.10.2011
209/11
24.11.2011
283/12
29.03.2012
76.06 - mpzp. dla obszaru Starego Miasta wraz z 321/12
otoczeniem
28.06.2012
77.19 - mpzp. „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu
386/12
położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i
06.09.2012
Włocławskiej
80.16 - mpzp. dla terenu położonego w rejonie ulic: 407/12
Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy
25.10.2012
82.05 - mpzp. „Osiedle Fałata” dla terenów
511/13
położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja,
21.03.2013
Gagarina, Balonowej i Bema
84.09 - mpzp. dla odcinka Trasy Średnicowej oraz
522/13
terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego,
18.04.2013
Polnej i Wschodniej
85.01 - mpzp. dla terenów położonych na południe
523/13
od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód od
18.04.2013
oczyszczalni ścieków
88.07 - mpzp. dla obszaru położonego w rejonie
604/13
ulic:
Legionów,
Św.Faustyny,
Lotników,
26.09.2013
Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej”
94.01 - mpzp. dla terenów położonych przy ulicy 858/14
Szosa Bydgoska - „Park Handlowy”
25.09.2014
100.01 - mpzp. dla terenów położonych pomiędzy 61/15
ulicą Szosa Bydgoska i ulicą Łukasiewicza
16.04.2015
103.03 - mpzp. „Wrzosy-Przy Forcie” dla terenu
104/15
położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Sozsa
9.07.2015
Chełmińska, Bractwa Kurkowego
104.07 - mpzp. „Nowe Centrum” dla terenu
ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, 197/15
Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, 17.12.2015
Sportowa, Morcinka i Bema
105.03 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie 283/16
ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory
12.05.2016
106.04 - mpzp. dla terenów położonych w rejonie 284/16
ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka
12.05.2016

199/15 (233)

646/13 (210)

660/13 (211)

875/14 (220)

160/15 (231)

51/07 (137)
856/10 (185)
47/11 (188)
471/12 (205)

23.

P234

107.08 - mpzp. „Winnica” dla terenów położonych
w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej
343/16
16.06.2016

24.

P235

25.

P236

26.

P237

27.

P238

28.

P239

108.01 - mpzp. „Port Drzewny” dla obszaru
położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu
Drzewnego i Wisły
109.13 - mpzp. osiedla Bielawy dla obszaru
położonego przy ul.Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz
przy ul.Szczecińskiej i Koszalińskiej
110.05 - mpzp. dla terenu położonego przy ul.
Łukasiewicza i Szosie Okrężnej
111.18 - mpzp. „Rudak C” dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i
Gliniecka
112.07 - mpzp. dla obszaru położonego przy ul.
Lelewela, Legionów i Wybickiego

Źródło: opracowanie własne

352/16
21.07.2016
414/16
6.10.2016
491/16
15.12.2016
492/16
15.12.2016
493/16
15.12.2016

759/01 (57)
1159/06 (133)
132/07 (144)
902/10 (187)
822/14 (217)
234/03 (98)

109/11 (191)

228/07 (151)
856/10 (185)
41/03 (79)

464/08 (165)
424/12 (201)

Załącznik tabelaryczny nr 11
B.III.2. Wykaz gruntów leśnych posiadających zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne
Lp.

Data
i l.dz.

wydania

zgody

Organ wydający zgodę

Obrębarkusz
/
obręb leśny

Działka/oddział, pododdział

Powierzchnia
(ha)

1.

.. .01.1995 r.
ZS-S-2120/303/94

Minister Ochrony Środowiska,
Zasobów
Naturalnych
i
Leśnictwa

Otłoczyn

25g

0,2500

2.

12.06.1997 r.
Oś-VIII/6112-11/97

Wojewoda toruński

61-17

530

0,0392

3.

29.10.1997 r.
ZS-S-2120/195/97

Minister Ochrony Środowiska,
Zasobów
Naturalnych
i Dobrzejewice
Leśnictwa

8 Cc, 9 Ah, 9 Ai, 9 Aj, 9 Ak,10 Ba, 10 Bb

0,3700

Wojewoda toruński

53

275, 288, 277, 276

0,3227

Wojewoda toruński

34

13, 22

0,4800

Minister Ochrony Środowiska,
Zasobów
Naturalnych
i
Leśnictwa

Olek

189c,d,f

0,6000

8,9231

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

12.03.1998 r.
Oś.-VIII-6112-7/98
10.06.1998 r.
Oś.-VIII-6112-8/98
12.08.1998 r.
ZS-2120-140/98

31.08.1998 r.
Oś.-VIII-6112-12/98

Wojewoda toruński

61

530, 522, 521, 516, 515, 512, 510/1, 510/3, 505/1, 504/1, 498/1, 499/1,
490/6, 490/7, 490/2, 490/4, 490/5, 488, 482, 481, 470, 469, 465/1,
306/21, 306/22, 306/16, 295/3, 296/2, 303, 310/20, 313/1, 313/2, 314/2,
315, 253/1, 333/2, 333/1, 333/, 333/4, 334/1, 334/2, 334/3, 329/2, 341/1,
341/2, 340/1, 340/2, 260/2, 259, 260/1, 260/6, 253/3, 257, 67/5, 67/4,
67/3, 67/2, 67/11, 67/10, 67/9, 67/8, 67/7, 67/6, 80, 82, 52, 369/2, 370,
371, 372, 381/1, 382/2, 381/2, 380/2, 384/12, 398, 399, 400, 401, 402/1,
402/2, 190/17, 190/18, 190/19, 190/20, 193/22, 201, cz.248, 127, 97/6,
126, 133/1, 133/2, 137, 138/13, 179, 105

03.12.1998 r.
Oś-VIII/6112-22/98
28.12.1998 r.
Oś-VIII/6112-23/98
08.07.1999 r.
OS.III-6112/4114/15/99
19.11.1999 r.
OS.III-6112/7548/39/99
07.12.1999 r.
OS.III-6112/7740/42/99

Wojewoda toruński

76

1/1

0,6845

Wojewoda toruński

76

1, 2/20, 2/21,

4,3836

61

52, 69

2,3290

54-14

170

0,0060

58-6

79/3

1,1570

Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski

Kujawsko

-

Kujawsko

-

Kujawsko

–

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kujawsko

–

Kujawsko

–

Kujawsko

-

Kujawsko

–

Kujawsko

-

13.12.1999 r.
OS.III-6112/8335/43/99
20.03.2000 r.
OS.III-6112/10/00
05.05.2000 r.
OS.III-6112/19/00
14.02.2001 r.
OS.III-6112/7/01
14.02.2001r.
OS.III-6112/7/01
28.02.2002 r.
ZS-2120/282/2001
16.04.2002 r.
WŚiR.II-6112-18/02
24.04.2002 r.
WŚiR.II-6112-19/02
25.04.2002 r.
ZS-2120/62/2002
17.07.2002 r.
ZS-2120/114/2002
10.02.2003 r.
ZS-2120/26/2003

Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski

04.03.2003 r.
WŚiR.II-6112-8/03

Wojewoda
Pomorski

Kujawsko

-

14.03.2003 r.
WŚiR.II-6112-9/03
08.04.2003 r.
DL.lp-4791-19/RL/2003
08.04.2003 r.
ZS-2120/86/2003
18.09.2003 r.
WŚiR.II-6112-32/03
16.02.2005 r.
WŚiR-II-RW/6112/2/05
25.02.2005 r.
ZS-S-2120/40/2005
12.05.2005 r.
WŚiR-II-RW/6112/14/05

Wojewoda
Pomorski

Kujawsko

-

57-7

187/2, 191

0,6291

1

8, 10

0,1226

74-201, 202

59, 59a, 61
4,

0,0635

26

31/9, 31/14, 30/8, 28/4, 28/5, 36/38, 31/10

1,8351

61

396/6, 396/5

0,1892

27

13/1, 22/3, 23, 46, 61/4,

2,00

40-5

13/1, 13/2, 15/2, 15/4

6,1256

30

cz.: 25, 26, 54, 57, 64, 65/2, 72, 93, 21, 90, 77/1, 67/5, 77/4, 5, 12, 13,
20, 33, 34, 41, 42

79,143

Minister Środowiska

22

69/8, 69/5, 44/8

0,24

Minister Środowiska

40-8

38/2

0,35

Minister Środowiska

61

Cz.: 12/16, 10/3LP, 12/12, 12/17LP, 12/9, 10/2LP, 12/11LP

0,50

61

54/1, 54/2, 97/11, 287/2, 201/2, 82/1, 510/4, 173/1, 190/34, 193/42,
193/45, 193/43, 193/47, 190/31, 260/8, 402/1, 138/10, 138/15, 138/5,
201/1, 201/3, 193/40, 306/18, 306/9, 306/20

1,1785

74-204

16/2

0,0440

Minister Środowiska

75
77

1/46
44/3

4,3566

Minister Środowiska

75

Część 2/1LP, 3/1LP, 3/2LP, 17/5LP

4,19

70

4/6

1,7103

53-9

665/3, 665/7, 669

0,5169

59

2007/2, 2008/21, 2008/23, 2009/10, 2009/9, 2009/12, 2009/11, 2010/14,
2010/13, 2011/1LP, 2011/2LP

1,91

53-9

666/1

Minister Środowiska
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski

Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski

Kujawsko

-

Kujawsko

–

Kujawsko

-

Kujawsko

–

Minister Środowiska
Wojewoda
Pomorski

Kujawsko

–

0,0042

32.

22.09.2005 r.
WŚiR-II-RW/6112/25/05

Wojewoda
Pomorski

33.

03.03.2006 r.
AOW.III.3042-2-47/2006

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Kujawsko

–

58

18/5, 79/5

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

34//7, 7A
1//7A
21//9

53/8, 44, 41, 22/3, 22/4, 58/3, 58/4, 58/5, 61/1, 61/2//o, p, r, t, w, c, i, h,
13, 11, 10, 8, 4//k, l, o, m, n, l,
71//b

31.10.2006 r.
ZS-D-21020/207/2006

Minister Środowiska

27

10, 11, 13/1, 22/1, 22/3, 13/2, 13/3

14.11.2006 r.
AOW.III.3042-2-104/2006

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

30,32,33,40

71/1, 71/6, 71/17, 68/8, 71/2, 71/4, 71/5, 71/7, 71/9, 68/7, 71/14, 4, 5, 20,
41, 42, 12, 315/1, 68/2, 13, 33, 21, 25, 26, 54, 57, 64, 72/10, 90/24, 77/9,
77/8, 93/3, 1, 56/2, 65/2, 73/3, 91/3, 93/2, 82/2, 87/2, 23/5, 68/1,
53,90/25

64,4878

23.11.2006 r.
AOW.III.3042-2-104/2006
08.02.2007 r.
ZS-P-2120/16/2007
13.02.2007 r.
DLOPiK-L-ln-479120/2007/wb
15.02.2007 r.
ZS-P-2120/8/2007
19.02.2007 r.
RG.II.3042-2-115 Lk/06/2007
17.04.2007 r.
RG.II.3042-2-23/2007
17.05.2007 r.
ZS-S-2120/84/2007
18.05.2007 r.
RG.II.3042-2-23/2007
19.08.2007 r.
RG.II.3042-2-53/2007
24.08.2007 r.
RG.II.3042-2-51/2007
29.10.2007 r.
DLOPiK-L-nl-4791-278/2007/wb
20.02.2008 r.
ZS-S-2120/10/2008
27.03.2008 r.
RG.II.3042-2-16/2008
10.06.2008 r.

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

32 / 4A i, j

cz. 741/13, cz. 751/1

0,2293

Minister Środowiska

22 // Olek

44/7, 44/9, 45/2, 68, 69/7 // 176 l, m, n, i. 177 j, n, o, p

5,0200

Minister Środowiska

22,
23

74, 75, 76
27

0,1024

Minister Środowiska

25 // Olek

cz, 39/23, cz. 26 / cz.167, cz. 118

0,5543

21, 22, 23

131/5, 71, 32/1, 33, 32/3, 20/1, 21/1, 69/1, 1/1, 26, 23/2, 23/1

9,1444

58

1/6

0,6196

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Minister Środowiska

3,9000
3,6571

3,1249

76 // Otłoczyn 2007/1, 2007/2, 2007/7 // 7 a, a1, b, d, g

0,8600

69, 76

69, 76, 14/2 // 24c, 19 j. k. f

3,3391

46//3A

256, 255/3, 255/2, 112, 110, 96, 95, 91, 86, 83//g, k

0,7367

76

48/7 //24 w

0,0560

Minister Środowiska

46

25, 30, 89, 251, 252

0,1710

Minister Środowiska

25 // Olek

40/1 // 167 b

0,0699

22 // 39

19/1, 19/6 //r

0,3111

20

30,32,34/130,22/6,22/7,22/8 // k,l,c,f

0,5462

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.

RG0.3042-2-40Lpr./2008
10.06.2008 r.
RG0.3042-2-41Lpr./2008
10.06.2008 r.
RG0.3042-2-42Lpr./2008
10.06.2008 r.
RG0.3042-2-43Lpr./2008
25.08.2008 r.
RG.II.3042-2-62/2008
25.11.2008 r.
RG.II.F0RG.3042-2-19/2008
09.03.2009 r.
RG.II.FORG.3042-5/09
17.03.2009 r.
RG.II.FORG.3042-2-6/09
23.06.2009 r.
RG.II.0G.3042-2-33Lpr/09
14.07.2009 r.
ZS-W-2120/116/2009
15.07.2009 r.
RG.II.OG.3042-2-39/09
10.08.2009 r.
ZS-W-2120/137/2009
31.08.2009 r.
DL-nl-4791-30/2009/sj
29.09.2009 r.
RG.II.OG.3042-2-51/09
30.10.2009 r.
RG.II.OG.3042-2-54/09
07.12.2009 r.
RG.II.0G.3042-2-63/09
14.12.2009 r.
RG.II.0G.3042-2-67/09
06.01.2010 r.
RG.II.0G.6056-5/010
26.04.2010 r.
RG.II.0G.6056-19/10

Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Minister Środowiska

54//2A

100/1, 112 //f, d

0,9490

54//

138, 90 //2A g, 28A d

0,7843

46

47, 86, 91

0,3198

42

65, 66, 69/10, 212, 45/2

2,8415

12 //13

20/2, 2 //h

0,3595

76//24,
1

2/2, ½(395) 3/3, 5/1, ½(400) //c, n, j, i, m,
5/4, 2/12//a

20A

81,82,86/ g

46

91

76 // Otłoczyn 2005/1, 2005/2, 2005/5, 2006/1, 2006/3 // 5 k, m, n, x, 6 a, c, d

1,6396
0,3487
0,0536
0,2724

Marszałek
Województwa
2 a, b
Kujawsko-Pomorskiego

16/3, 16/4

0,8046

Minister Środowiska

25 // Olek

16/5, 17/5 // 121b, 122j

0,0484

Minister Środowiska

46

cz. 21/1, 24, 25, 89

1,7960

4, 69, 65, 7, 11, 12/1, 807, 806, 801/3, 802/1, 802/3, 801/5

6,8572

9a, 9b, 8g, 6b,
Marszałek
Województwa c, k, 6b, 6d,a,
Kujawsko-Pomorskiego
5l, 4l,p, 4o, k,
n, r, s, t
Marszałek
Województwa
2A, 3A
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
28A
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
21/9b
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
5
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
34 a, b, c
Kujawsko-Pomorskiego

38, 34/5, 170, 172, 139/18, 168, 165/8

1,7769

117, 79, 61/3, 53/9 // g, a, b, c, d, e, h

1,9625

69

0,5731

219 //12a, b

0,6330

40

0,2229

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

12.05 2010 r.
ZS – W – 2010-52-6/2010
14.05.2010 r.
RG.II.OG. 6056-22/2010
03.09.2010 r.
RG.II.OG.6056-46/10
21.10.2010 r.
RG.II.OG.6056-54/10
14.01.2011 r.
ZS – W – 2010-126-5/2010
07.04.2011 r.
RG-II-OG.7151.12.2011
23.12.2011 r.
ZS – W – 2010-172-2/2011
28.12.2011 r.
RG-III.7151.45.2011
29.12.2011 r.
RG-III.7151.46.2011
12.04.2012 r.
RG-III.7151.29.2012
20.02.2013 r.
RO-I-O.7151.9.2013
07.11.2013 r.
RO-I-O.7151.56.2013

Minister Środowiska

19.12.2013 r.
RO-I-O.7151.78.2013
18.03.2014 r.
RO-I-O.7151.9.2014
25.03.2014 r.
ZS – S – 2020-18-2/14
09.04.2014 r.
RO-I-O.7151.12.2014
22.04.2014 r.
DLP-II-6501-15/16348/14/JS
29.05.2015 r.
RO-I-O.7151.29.2015
29.05.2015 r.

41

Marszałek
Województwa
12
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
21
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
1, 34//7
Kujawsko-Pomorskiego

34/2, 52/2, 55/2

0,5514

2, 3, 21, 19/1, 22/1 // 13f, g, h, j, k

1,7740

19/1, 20/1, 21/1, 68 // 30,9

19,0357

10, 53/8 //ix, w

0,0292

Minister Środowiska

25 // Olek

87, 90, 91, 97, 101 // 172b, c, d, f, 173c, 174b, ~b

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

12//13

54/1, 55 //a, d, f, i, j

7,1326

Minister Środowiska

76

173, 219,

0,3975

74

1048, 1068 // 20A I

0,0803

76
(Otłoczyn)

218, 220 (25a, m, s)

0,0803

1

8, 10, 11, 12, 13, 134, 137 //7 x, hx, ix, jx, kx

34

23/4, 41

0,2496

8

137 (11A, b)

0,0624

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

1
21
34
31

4/2, 8
71
7/1, 7/2, 11, 12/1, 13/2, 13/1, 22/1,
806

1,0711

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 215

25

45/2 // 1A

0,5043

Minister Środowiska 215

25//Toruń

17/4, 16/8, 103/3, 40/3, 39/29, 38, 64 // 123 j, i, 122 h, 121 a, b, s, 120 g,
i, 167 a, g, h, j, k

0,1981

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 217

58 // 25

1/10, 18/6, 18/7, 19, 21, 22, 23, 24, 25/2, 69/4 , 69/5, 69/6, 69/9, 70, 79/5

19,7548

Minister Środowiska 217

58

69/3

0,1239

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 234
Marszałek
Województwa

67 // 22
21A
61

561, 564, 593, 595, 688,
661, 662
177, 190/47, 190/48, 190/49, 190/50, 204/1, 204/5, 403/2

Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

7,1796

1,3144

0,3702
0,6751

87.
88.

RO-I-O.7151.31.2015
29.05.2015 r.
RW-I-O.7151.521.2015
09.05.2016 r.
RW-I-O.7151.35.2016

Źródło: opracowanie własne

Kujawsko-Pomorskiego 236
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 236
Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 244

61

193/44 // 12

0,1383

78//24

cz. 35/1, 35/2, 35/3

0,2446

Załącznik tabelaryczny nr 12
B.IV.1.- Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków
Lp.

Adres

Obiekt lub obszar
zakres

Numer
wpisu
do
rejestru zabytków woj.
kuj.-pom.
(pierwotny
numer
wpisu)
data wydania decyzji

1

2

3

4

5

Kategoria
funkcjona
lna

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE
Założenie XIII w.
uznane za Pomnik
Historii - Zarządzenie
Prezydenta
RP
z 18.09.1994 r. ,
4 grudnia
1997 r.
wpisane na Listę
Światowego
Dziedzictwa
UNESCO

1.

Stare
i
Nowe
Miasto
w granicach dawnych murów
miejskich:
Pl. Rapackiego,
Fosa Staromiejska, Al. Jana
Pawła II,
Wały
Gen.
Sikorskiego,
Szumana,
Pl. Św. Katarzyny, Szpitalna,
Wola Zamkowa, Jęczmienna,
Bulwar Fialdelfijski

A/1372
(A/275/244)–
29.12.1952

2.

Pierzeje
Rynku
Nowomiejskigo
wraz
z fasadami
budynków
narożnych
Rynek Staromiejski

A/1371
(A/453/268)–
14.04.1961

3.

4.

5.

Kategoria
funkcjona
lna

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ruiny
średniowiecznego
zamku krzyżackiego wraz z
dzielnicą
przyległą
do
terenów zamkowych
historyczny
układ
urbanistyczny Bydgoskiego
Przedmieścia i Rybaków

A/1373
(A/154/239)–
21.09.1935
A/671 – 06.10. 1938
A/88 – 24.10.1929

Uwagi

budowa: XIII/XIVw.

A/1596
07.09.2011

BUDOWNICTWO OBRONNE
(zamki, w tym trwałe ruiny, miejskie mury obronne, bramy, baszty; fortyfikacje nowożytne
i późniejsze)
Winna 20
Fort I im. J. Sobieskiego
A/1364
budowa: 1884-1888 r.
(A/59/302)–
01.02.1971
Leszczynowa 2
Fort II im. S. Czarnieckiego
A/1365
budowa: 1877-1887 r.
(A/60/303)
–
01.02.1971
Skłodowskiej-Curie 49 Fort III im. S. Jabłonowskiego A/1366
budowa: 1879-1892 r.
(A/61/304)
–
01.02.1971
Chrobrego 86
Fort IV im. S. Żółkiewskiego
A/1367
budowa: 1879-1882 r.
(A/62/570)
–
21.04.1971
Polna 9
Fort V im. K. Chodkiewicza
A/672
budowa: 1879 r.
(A/63/305)
–
05.10.1971
Szosa
Chełmińska Fort
VI
im.
J. A/1368
budowa: 1880-1885 r.
204-210
Wiśniowieckiego
(A/64/306)
–
07.10.1971
Polna 1
Fort VII im. T. Kościuszki
A/1348
budowa: 1880-1885 r.
(A/65/307)
–
07.10.1971

13.

Bielańska 65
(d. Szosa Okrężna)

14.

Szosa Okrężna 4

15.

Przy Grobli 39-39a

16.

Poznańska 152

17.

18.

19.

20.

21.

Fort VIII im. Kazimierza
Wielkiego składajacy się z:
- budowli ziemnych:1/wału
głównego, 2/fosy suchej,
3/stoku
bojowego,
zdowjonego
pozbawionego
partii przyległej do fosy, 45/baterii
skrzydłowych,
6/fortecznej drogi dojazdowej
z
wałem
osłonowym,
7/majdanu, 8/ dziedzińca
wjazdowego;
- budowli kubaturowych,
częściowo uszkodzonych:9/
szyjowego
bloku
wjazdowego,
10/poterny
głównej,
11/gł.bloku
koszarowego,
1216/schronów pogotowia, 1719/pancernych
stanowisk
obserwacyjnych piechoty –
WT 90 Sp, 20/kaponiery
szynowej,
21/tradytora
położonych
w
granicy
działek: 44,45,50,51,75, 76,
77, 80 i 52
Fort IX im. B. Chrobrego
Fort X Bateria Wiślana
(Nadbrzeżna) składający się z
Schronu
kaszarowego
z
nasypem ziemnym, wału
częściowo
zachow.
Stanowiskami artyleryjskimi,
nawodnionej
fosy
oraz
historycznej
parceli
w
granicach dz. nr 9/1 , 9/2 i 7
(ob.154, 155, 39)
Fort XI im. S. Batorego

Okólna
\ Inowrocławska

Fort XII im. J. Bema
(W. Jagiełło)

Okólna

Fort XIII im. K. Kniaziewicza

Włocławska 32/36
Rypińska 6/10
Waryńskiego,
Traugutta,
Sowińskiego,
Chłopickiego i Pl.
Pokoju Toruńskiego
Chłopickiego 8-10

Fort XIV im. J. Dwernickiego
(J. Bema)
Fort XV im. H. Dąbrowskiego
Fort Jakuba składajacy sie z: budowli murowanych: redity,
murów oskarpowania fosy; - z
budowli ziemnych: dziedzińca
wewnęrznego
redity
zamkniętego kartą forteczną,
fosy
szyjowej,
nasypu
osłonowego, redity, majdanu,
drogi na majdan i stoku
bojowego tzw.“parku na

A/1369 zmina decyzji
29.12.2009
(A/66/308)
–
05.10.1971

budowa: 1876-1882 r.

A/1370
(A/348) – 25.06.1980
A/49 – 05.10.1971

budowa: 1882-1884 r.

A/1382
(A/69/310)
07.10.1971
A/303
(A/70/311)
05.10.1971
A/304
(A/71/312)
05.10.1971
A/1345
(A/72/313)
05.10.1971
A/143
(A/73/314)
07.10.1971
A/1660
03.06.2014

budowa: 3 ćw. XIXw.

budowa: 3 ćw. XIXw.
–
budowa: 1885 r.
–
budowa: 3 ćw. XIXw.
–
budowa: 3 ćw. XIXw.
–
budowa: 1882 r.
–
budowa: 1828- 1840 r.

22.

23.

Rudacka 15-23
Podgórska 6/10

24.

Podgórska 14

25.

Wola Zamkowa

26.

Chłopickiego 1-7

28.

Wały Gen.Sikorskiego
23
/
Gen.W.Dąbrowskiego
9-25
obszar Starówki

29.

Bulwar Filadelfijski

27.

30.

31.

Bulwar Filadelfijski

Bulwar Filadelfijski

glazji“; wraz z terenwm
części dz. Nr 30, 27/1, 26/2,
oraz całej działki 28 obr.19
Otoczenie
Fortu
Jakuba
stanowiące teren części
dz. nr 26/1
Fort Kolejowy
Fort Przyczółek Mostowy Zespół
fortyfikacji
Przedmoście górne i dolne,
reduta górna, reduta dolna
wraz z terenem
schron koszarowy (hangar
wschodni) z częścią dz. 21/22
(ob. 86)
Bastion I zespół fortyfikacji
tzw. „Menniczy”
pozostałości
XVIIwiecznych form ziemnych
bastionu,
- Prochownia Wojenna nr I
z nasypem ziemnym,
- mur Carnota,
- Prochownia Podręczna,
- schron w wale wschodnim
czoła Bastionu,
budynki
składnic
pontonowych,
budynek
magazynowy
ul. Św. Jakuba 5,
- budynek mieszkalny ul.
Wola Zamkowa 12,
- mur ogrodzeniowy wraz
z działkami: 60, 60/1, 61/2
Koszary Bramy Lubickiej:
- schron koszarowy,
- budynek pomocniczy,
- dziedziniec z pochylniami,
- kładka nad dziedzińcem,
- bariery oraz balustrady
żeliwne i stalowe,
wraz z działką nr 31
otoczenie Koszar Bramy
Lubickiej stanowiące część
działki nr 26/1
Koszry Bramy Chełmińskiej
Twierdzy Toruń

mury miejskie

Brama Klasztorna

Brama Mostowa
Brama Żeglarska

A/287
(A/74/315)
05.10.1971
A/1268
(A/75/316)
07.10.1971

budowa: 1863 r.
–
–

budowa:
2 i 3 ćw. XIXw.

A/43 – 06.11.2001

budowa: 4 ćw. XIXw.

A/66/1-10 –
29.04.1998

budowa:
XVII i XIX w.

A 95/1-5 – 27.03.2003

budowa: 4 ćw. XIXw.,
modernizacja: 4 ćw.
XIXw.

A/1660
03.06.2014
A/1717
02.03.2017

budowa: XIXw.

A/1256
(A/428/254)–
21.12.1959
A/585
(A/45/179)
24.10.1929
A/584
(A/46/180)
27.08.1929
A/583
(A/47/181)
24.10.1929

budowa: XIII-XVw.

budowa: XIVw.
–
budowa: XIVw.
–
budowa: XIVw.
–

32.

Pod Krzywą Wieżą 1

Krzywa Wieża

33.

Bulwar Filadelfijski 6

Baszta „Żuraw”

34.

Podmurna 16

baszta „Monstracja”

35.

Podmurna 26

baszta

36.

Podmurna 30

Baszta (mieszkalna)

37.

Podmurna 60

dawna baszta obronna

38.

Podmurna 74

39.

Przedzamcze

Baszta „Koci Łeb” wraz
z przyległymi
fragmentami
murów
obronnych
oraz
budynkiem
Gdanisko
(przy
ruinach
zamku krzyżackiego)
ruina zamku w Dybowie

40.

41.

Andersa 93

42.

Kociewska 22a

43.

Polna 124a

44.

Poznańska 191-199

45.

Al. Jana Pawła II

Kategoria
funkcjona
lna

46.

Zespół baterii półpancernej
S.L.B. kalibru 105 mm:
- budowle kubaturowe: blok
bojowy, schron amunicyjny
- budowle ziemne zagłębione
ze skarpami: dziedziniec
bloku
bojowego
z
pochylniami do stanowisk
działowych,
dziedziniec
schronu amunicyjnego, droga
między
schronem
amunicyjnym
a
blokiem
bojowym wraz z częścią dz.
nr 1/61
schron piechoty J-7 wraz
z nasypem ziemnym
schron piechoty J-6 z terenem
działek nr 667/8 i 670/1
w obrysie
murów
oraz
otoczeniu
zabytku
w
granicach działek nr 667/8,
664/3, 664/4
bateria pancerna z wieżą
artyleryjską
obrotową
tzw. A.B.IV
Zespół grodzy V i VI
Twierdzy
Toruń
z
blokhauzem,
prochownią
podręczną i galerią strzelecką

A/586
(A/48/182)
–
10.10.1929
A/130
(A/42/176)
–
17.10.1929
A/145
(A/70/203)
–
17.10.1929
A/532
(A/43/177)
–
17.10.1929
A/503
(A/44/178)
–
17.10.1929
A/533
(A/338) – 16.03.1979
A/399
(A/337) – 16.02.1979

budowa: XIVw.

A/921
(A/88/221)
06.10.1938
A/919
(A/140/238)–
13.02.1934
A/1659
03.06.2014

budowa: XIVw.

budowa: XIVw.

budowa: XIVw.

budowa: XIVw.

budowa: XIVw.

budowa: XIII/XIVw.
budowa: XIV, 2 poł.
XIXw.

–
budowa: XIV/XVw.

budowa:
1900r.

1898

-

A/1331
29.08.2007
A/1529
12.05.2009

budowa: 1887-1888 r.

A/1269
14.02.2007

budowa: 1895 r.

A/1707
25.10.2016

Budowa pocz. XIXw.
Przebudowa początek
XXw.

budowa: 1887-1888 r.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE I GOSPODARCZE
(zakłady przemysłowe, młyny, spichlerze, magazyny, inne)
Browarna 10
spichlerz
A/556
(A/469/271)–

budowa:
XVIIw.

1

poł.

47.

Ciasna 4/6/8

48.

Dąbrowskiego

49.

Dominikańska 3

50.

Dominikańska 7/9

51.

Franciszkańska 11

52.

Franciszkańska 15-19

53.

Lelewela 29-45

54.

Łazienna 3

55.

56.

Łazienna 16

Mostowa 1

spichrze
Zespół magazynów Urzędu
Prowiantowego
Twierdzy
Toruń
magazyn
schronowy
żywności,
- magazyn furażu,
- dom zarządcy magazynów,
- budynek wagi,
- ogrodzenie zespołu,
wraz z terenem działek 82 i
83
budynek
d.
Piekarni
Wojskowa
budynek
d.
wojskowego
magazyn prowiantowy
spichlerz
relikty zespołu d. Gazowni na
dz. 39/3:
obudowa
zbiornika
gazowego,
- dom gazowników,
- mur ogrodzeniowy we
fragmencie pn.-zach.
Zespół
budynków
d.
zakładów „Born i Schutze”
Fabryka Maszyn i Kotłów,
Odlewnia Żelaza i Stali):
- hala tokarni,
- hala ślusarni,
kotlarnia
i
kuźnia
z dobudówką,
- hala odlewni żelaza,
- hala reperacji kotłów,
- budynek mieszkalno-admin.
spichlerz (dom)
Dom Eskenów (Czerwony
Spichlerz)
pałac
mieszczański
Spichlerz Szwedzki (ob.
hotel)

57.

Mostowa 6

spichlerz (budynek główny)
i dwie oficyny

58.

Piekary 4

dawny spichrz

59.

Podmurna 1

dom gotycki (d. spichlerz)

60.

Podmurna 3a (d. nr 3)

spichlerz

61.

Podmurna 5

spichlerz

27.03.1963
A/918
(A/25/280)
22.02.1968
(A118/1-5)
31.12.1993

–

budowa: XIV-XVw.,
XVIIw.

–

budowa: 1888-1892 r.

A/262
(A/343) – 22.10.1979
A/263
(A/342) – 22.10.1979
A/514
(A/441/264)–
23.03.1960
A/148/1-3
(A/635/1-3)
–
03.03.1993

(A/74/1-6)
25.04.1997

A/928
(A/55/189)
27.08.1929
A/923
(A/56/190)
21.08.1929
A/129
(A/59/193)
27.08.1929
A/917
(A/479/274)–
25.09.1963
A/138
(A/61/195)
10.10.1929
A/1516
(A/66/199)
17.10.1929
A/558
(A/437/261)–
05.02.1960
A/557
(A/439/262)–

budowa: 1825 r.
budowa: 1825 r.
budowa: XV-XVIIIw.
budowa: 4 ćw. XIXw.

–

budowa: 1870-1901 r.

–

budowa: XVw.
przebudowa: XVIw.

–

budowa:
k. XIVw.,
przebudowy:
1590 i 1844 r.
budowa: k. XVIIw.

–
budowa: XVIw.

budowa: XIV/XVw.
–
budowa: XVw.
–
budowa: XVIw.

budowa: XVIw.

62.

Podmurna 11

spichlerz

63.

Podmurna 13

spichlerz

64.

Przedzamcze 6a

Stary Młyn
Krzyżackim

65.
66.

Przedzamcze 6b
Rabiańska 3 (d. nr 1)

dawny Młyn Garbarski
fasada spichrza

67.

Rabiańska 9

68.
69.

Rabiańska 19
Rabiańska 20

70.

Rabiańska
(d. nr 19)

spichlerz wraz z częścią dz.
nr 172/1 (ob. dz. nr 72/3)
spichlerz wraz z dz. nr 179
dawna
Wozownia
Artyleryjska
spichlerze dwa połączone

71.
72.

Rabiańska 22a
Rabiańska 23 (d.nr 21)
\ Piekary 2

spichlerz
spichlerz

73.

Św. Józefa 47-49

74.

Św. Katarzyny 4

75.

Wały
Sikorskiego 19

Zespół Wodociągów „Stare
Bielany”:
komora
zasuw
ze
zbiornikiem podziemnym,
- hala maszyn,
- kotłownia,
- wieża ciśnień,
- budynek warsztatu,
dawny ustęp
(stacja
TRAFO),
- budynek mieszkalny,
- budynek gospodarczy,
- staw,
oraz teren w obrębie ulic
Grunwaldzka i Św. Józefa
budynek
frontowy
d.
Zakładów Graficznych wraz z
oficynami oraz działkami nr
141/1, 141/3, 141/4
Arsenał
Artyleryjski,
ob. Muzeum Etnograficzne

76.

Wielkie Garbary 10

Kategoria
funkcjona
lna

21,

21a

Gen.

przy

Zamku

spichlerz

23.03.1960
A/400
(A/68/201)
–
17.10.1929
03.10.1957
A/671
(A/69/202)
–
17.10.1929
03.10.1957
A/144
(A/440/263)–
23.03.1960
A/38 – 10.07.2001
A/563
(A/272/242)–
15.07.1931
A/104
(A/660) – 09.03.1995
A/28 – 27.11.1998
A/165
(A/617) – 31.05.1991
A/276
(A/71/204)
–
17.10.1929
A/92 – 01.08.1958
A/902
(A/72/205)
–
10.10.1929
A/588
(A/407) – 23.08.1982

budowa: XIV/XVw.

budowa: XVIIw.

budowa: XIII, XIXw.

budowa:
XVIIIw.

1

poł.

budowa: 3 ćw. XIXw.
budowa: XVIIw.
budowa: 1819-1821 r.
budowa: XVw.

budowa: XVw.
budowa:
1
XVIIw.

poł.

budowa: 1892-1894 r.

A/72 – 27.06.1997

budowa: 1904-1905 r.

A/594
(A/495/278)–
04.11.1964
A/559
(A/431/257)–
21.12.1959

budowa: 1824 r.

A/75 – 15.09. 1971

budowa dworu:
XVIII-XIXw.,
założenie
parku:
VIIIw.
budowa: XVIIIw.

budowa:
XVIIw.

1

poł.

PAŁACE I DWORY

77.

Grunwaldzka 64

78.

Mostowa 14

Załozenie dworsko-parkowe
tzw. Prezydentówka:
- budynek tzw. „Biały Dwór”,
- założenie parkowe
Pałac Fengera

A/510
(A/480/275)–

79.

80.

81.

Kategoria
funkcjona
lna

82.
83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Podmurna 4 (d. nr 2)

Rynek Staromiejski 7
Żeglarska 8

Dwór Mieszczański
Pałac Meissnera
Pałac biskupa Dąbskiego

25.09.1963
A/925
(A/67/200)
17.10.1929
A/520
(A/75/208)
21.08.1929
A/401
(A/84/217)
22.08.1929

budowa: poł. XVw.
–
budowa: XVIIIw.
–
budowa: 1693-1699 r.
–

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
(ratusze, budynki administracji publicznej, obiekty kultury, poczty, szkoły, karczmy,
zajazdy, restauracje, hotele, inne)
Dąbrowskiego 4
budynek
d.
szpitala A/178 – 28.04.2004
budowa: k. XIXw.
wojskowego na dz. nr 85/2
Fosa Staromiejska 1a
budynek
Starostwa A/1349
Krajowego Pomorskiego i 11.02.2008
Komunalnej
Kasy
Oszczędnościowej,
ob. Wydział Humanistyczny
UMK
Fosa Staromiejska 3
- Szkoła Przemysłowa, ob. A/509 – 03.06.2005
Collegium Maius UMK,
- ogrodzenie murowane wraz
z dz. nr 61/2
Fosa Staromiejska 10a budynek miejskich szkół A/550 – 05.07.2005
żeńskich,
ob.
Sądu
Okręgowego
Łazienna 11
dom,
dawne
Kolegium A/272
budowa: XVIIw.
Jezuickie
(A/53/187)
–
24.10.1929
Mostowa 15-17
budynki Hotelu „Pod Orłem” A/134
budowa: XV, XIXw.
wraz z dz. nr 38, 39, 40
(A/639) – 21.09.1993
Okólna 32-24
Kasyno oficerskie na terenie A/1672
dawnego
miasteczka 30.01.2015
poligonowego wraz z częścią
działki 1/578 w granicah
fundamentowania budynku
Plac Teatralny 1
Teatr im. Wilama Horzycy
A/277
budowa: 1902-1904 r.
(A/83/324)
–
15.09.1971
Plac Teatralny 2
Gmach
d.
Dyrekcji A/1383
Okregowej
Kolei 29.08.2008
Państwowych
Piekary 49 (d. nr 47)
dawna bursa Gimnazjum A/511
budowa: XVIw.
Toruńskiego
(A/478/273)–
25.09.1963
Prosta 32
budynek główny d. Miejskiej A/87 – 15.01.1996
budowa: 1901-1903 r.
Straży Ogniowej
(ob. Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej)
wraz z dz. nr 213, 216/1
Poznańska 63-65
Bryła i elewacje ratusza i A/1685 – 04.11.2015
budowa: 1906-1907
urzędu pocztowego miasta
Podgórza
Poznańska 126
Budynek
administracyjno- A/1684 – 09.10.2015
budowa: 1904
mieszkalny dawnej gazowni i
zakładów
wodociągów
Podgórza
Przedzamcze
6c dom, d. leprozorium
A/552
budowa:
k.
XIII,

96.

(d. nr 8a)
Przedzamcze 13-15

97.

Rynek Nowomiejski 8

98.

Rynek Nowomiejski
17 (d. nr 15)

99.

Rynek Staromiejski 1

Ratusz Staromiejski

100.

Rynek Staromiejski 6

Dwór Artusa

101.

Rynek Staromiejski 15

102.

Sienkiewicza 36

- Zespół Poczty Głównej oraz
Urzędu
Telekomunikacyjnego,
- budynek gospodarczy przy
ul.Piekary 26 wraz z dz. nr 11
budynek

103.

Szpitalna 4

104.

Wały
Sikorskiego 15

105.

Wysoka 16

Kategoria
funkcjona
lna

106.
107.

108.

109.

110.

111.

Gen.

Dom Bractwa Strzeleckiego,
ob. Młodzieżowy
Dom
Kultury
Gospoda
„Pod
Modrym
Fartuchem”
dom, d. gospoda murarska

Szpital św. Jakuba:
- budynek frontowy,
- oficyna boczna,
ogrodzenie
z
bramą
wjazdową
wraz z działką nr 157
budynek Państwowego Banku
Rolnego,
ob.
Banku
Gospodarki
Żywnościowej
S.A.
budynek TNT (Towarzystwa
Naukowego w Toruniu)

(A/614) – 17.04.1991
A/82 – 25.09.1996

XIXw.
budowa: 1892-1893 r.

A/1376
(A/171) – 16.10. 1950
A/275
(A/97/230)
–
10.10.1929
A/922
(A/73/206)
–
27.08.1929
A/211
(A/587) – 07.02.1991
A/132
(A/641) – 29.10.1993

budowa: XVIIIw.

A/274
(A/581) – 10.05.1988
A/920
(A/99/232)
–
27.08.1929

budowa: 1910 r.

A/1607
03.01.2012

budowa: 1938-1939 r.

A/94 – 12.03.1970

budowa: 1878 r.

A/1344
08.01.2008
A/1661
17.06.2014

budowa: 1930 r.

A/406
(A/38/172)
–
24.10.1929
A/252
(A/364) – 17.10.1981

budowa: 1350-1370 r.

A/81 – 25.09.1996

budowa: 1888 r.

A/64 – 22.06.1998

budowa: 1904-1906 r.

budowa:
XVII/XVIIIw.
budowa:
XIII-XVw., XVIIw.
budowa: 1889-1891 r.
budowa: 1881-1894 r.

budowa: XV, XVIIIw.

OBIEKTY SAKRALNE
(kościoły, klasztory, kaplice, inne)
Kościuszki 28/30
kościół
parafialny
p.w.
Chrystusa Króla
Okólna 178/180
kościół
ewangelicki,
ob.
rzymsko-katolicki parafialny
p.w. Opatrzności Bożęj wraz
z pastorówąa ob. plebanią
część działki nr778
Panny Marii
kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia
NMP
Plac Św. Katarzyny
kościół
garnizonowy
rzymsko-katolicki
p.w.
św. Katarzyny
Podgórna 69-69A
- cerkiew prawosławna (d.
dom
modlitwy
gminy
staroluterańskiej)
p.w. św. Mikołaja,
- budynek mieszkalny
Podgórna 74-76
budynki
dawnej
Gminy
Ewangelickiej, ob. parafia
rzymsko-katolicka p.w. Matki
Boskiej Zwycięskiej:
- kościół,
- plebania
wraz z dz. nr 456, 457, 462

budowa: 1894-1897 r.

112.

Poznańska 49

113.

Przysiecka 12

114.
115.

Rynek Nowomiejski
28
Rynek Staromiejski

116.

Św. Jakuba 20a

117.

Św. Jakuba 22

kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Jakuba

118.

Toruń-Kaszczorek

119.

Wały
Sikorskiełgo

120.

Żeglarska

kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego
kościół
ewangelickoreformowany,
ob.
ewangelicko-augsburski p.w.
św. Szczepana wraz z dz.
nr 76, 77, 78
kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Jana
Chrzciciela
i św. Jana
Ewangelisty

Kategoria
funkcjona
lna

Gen.

kościół
parafialny
poklasztorny
poreformacki
pw. św. Piotra i św. Pawła
oraz
dawny
klasztor
oo. Reformatów
- kaplica p.w. św. Barbary na
Barbarce,
- cmentarz przy kaplicy na
Barbarce dz. nr 27
kościół poewangelicki
kościół
rzymsko-katolicki
akademicki
p.w.
Ducha
Świętego (jezuicki), dawniej
ewangelicki
dom, budynek poklasztorny

A/402
(A/189/240)–
13.07.1936

budowa: 1644 r.

A/1537
17.08.2009

budowa: 1623 r.

A/210
(A/599) – 28.03.1990
A/404
(A/41/175)
–
24.10.1929

budowa: XIXw.

A/240
(A/436) – 11.11.1983
A/403
(A/86/219)
–
24.10.1929
A/376
(A/116/39)
–
28.01.1930
A/1275
29.03.2007

budowa:
XVw.,
1667 r.
budowa: 1309-1340 r.

A/405
(A/40/174)
24.10.1929

budowa:
1260 r., k. XIIIw.

–

budowa: 1743 r.

budowa: ok. 1300 r.

budowa: 1902-1904 r.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

121.

Batorego 5

122.

Broniewskiego 31A

willa wraz z wyposażeniem
w postaci witraży i sztukaterii
kamienica

123.

Browarna 3

fasada domu

124.

Browarna 5

fasada domu

125.

Browarna 8

126.

Bydgoska 34/36

fasada i
kamienicy
dom

127.

Bydgoska 40

dom

128.

Bydgoska 50/52

dom

129.

Bydgoska 82

kamienica

130.

Bydgoska 90

131.

Bydgoska 116

132.

Chełmińska 5

kamienica, oficyny
wraz z dz. nr 470
kamienica wraz z portalem
wejścia
z
wyłaczeniem
elewacji budynku oraz część
działki
kamienica

frontowa

połać

A/603
(A/363) – 16.10.1981
A/1629
28.02.2013
A/505
(A/89/222)
–
17.10.1929
A/506
(A/90/223)
–
17.10.1929
A/1673
16.02.2015
A/242
(A/433) – 01.08.1983
A/243
(A/432) – 01.08.1983
A/241
(A/434) – 01.08.1983
A/239
(A/435) – 01.08.1983
A/267 – 25.11.2004

budowa: 1903 r.

A/1666 –
29.07.2014

budowa: 1937-1938

A/251

budowa: XVIIIw.

budowa XVIIIw.

budowa: XVIIIw.

budowa: 1895r.
budowa: 1895 r.
budowa: 1907-1910 r.
budowa: 1897 r.
budowa: 1895 r.

133.

Chełmińska 7

134.

Chełmińska 14

135.

Chełmińska 20
/ Podmurna 99

- kamienica z oficyną wraz z
dz. nr 53,
- portal kamienny
fasada kamienicy

136.

Chełmińska 24

- kamienica
- oficyna boczna,
oficyna
tylna
ul. Podmurna 99
wraz z dz. nr 128
kamienica

137.

Chełmińska 28

kamienica

138.
139.

willa wraz z dz. nr 294
dom wraz z dz. nr 276

140.

Chopina 20
Chopina 26
(d. Krasińskiego 17)
Ciasna 7

141.

Czerwona Droga 8

willa

142.

Dekerta 30

143.
144.

Ducha Św. 10
Ducha Św. 12

dom wraz z wyposażeniem
(lampy sufitowe, witraż)
kamienica
kamienica

145.

Ducha Św. 21

kamienica

146.

Franciszkańska 9

kamienica wraz z dz. nr 44/4

147.

Franciszkańska 10

148.

Franciszkańska 12

Piwnice
pod
budynkiem
frontowym
i
oficyną
wschodnią oraz elewacja
frontowa kamienict wraz z dz.
Nr 28
kamienica

149.

Kamienica wraz z elewacją

150.

Franciszkańska 20/
Fosa Staromiejska 18
Grudziądzka 53

151.
152.

Grunwaldzka 38
Kochanowskiego 1A

153.

Konopnickiej 11

154.

Konopnickiej 14

willa wraz z działką
- kamienica
- elewacja frontowa oraz bryła
budynku
godpodraczomieszkl.
-ogrodzenie oraz dz. nr 139/2
Kamienica wraz ze schodami
w narożu budynku oraz
drewnianym tarasem od ul.
Bydgoskiej
dom wraz z dz. nr 347

155.

Konopnickiej 18

156.

Konopnickiej 27

willa

z

budowa:
XVII/XVIIIw.
budowa: XVw.

przy

dom

willa wraz
dz. nr 344/2
kamienica

(A/365) – 19.10.1981
A/1356
(A/49/183)
–
21.08.1929
A/587
(A/50/184)
–
17.10.1929
A/15 – 19.11.1999

otoczeniem

A/62 – 01.09.1970
A/1257
(A/429/255)–
21.12.1959
A/109 – 27.06.1994
A/539
(A/593) – 18.02.1991
A/255
(A/508/279)–
08.03.1965
A/212
(A/574) – 28.12.1987
A/253
(A/362) – 16.10.1981
A/1336 – 14.10.1971
A/1337
(A/451/267)–
27.01.1961
A/590
(A/528) – 22.04.1987
A/1398
01.12.2008
A/1604
02.01.2012

A/278
(A/415/251)–
01.08.1958
A/1691
19.01.2016
A/1396
24.11.2008
A/504 – 23.07.1986
A/1647
22.10.2013

budowa:
XIV, XV, XVIIIw.
budowa:
XIV,
XVII/XVIIIw.
budowa: 1908 r.
budowa: 1907 r.
budowa: XIII/XIVw.

budowa: 1923-1925 r.
budowa: 1914-1916 r.

budowa:
XVIIIw.

XVw.,

budowa:
XIV-XV, XVIIIw.

piwnice
pod
budynkiem
gł.
i
oficyną wschodnią –
gotyk XIXw.,
elewacja: 1885 r.
budowa: XIV, XVIw.

budowa: 1886 r.

budowa: 1931 r.

A/1679
08.07.2015

A/1102
27.07.2006
A/128
(A/642) – 03.11.1993
A/1612

budowa: XIX/XX w.
budowa: 1911 r.

157.

Kopernika 6

kamienica

158.

Kopernika 10

kamienica

159.

Kopernika 15

160.

Kopernika 17

kamienica
i
zabudowa
podwórza „Muzeum Domu
Kopernika”
kamienica „Muzeum Domu
Kopernika”

161.

Kopernika 19

kamienica

162.

Kopernika 21

kamienica

163.

Kopernika 38

kamienica

164.

Kościuszki 49

willa wraz z werandą

165.

Krasińskiego 84

dom

166.

kamienica
Lwem”

167.

Królowej Jadwigi 1
Rynek Nowomiejski
13
Królowej Jadwigi 3

168.

Królowej Jadwigi 9

169.

Królowej Jadwigi 11

- kamienica,
- oficyn
wraz z działkami nr 83/1 i
83/2
kamienica

170.

ks. Kujota 7

kamienica

171.

Legionów 14

172.

Łazienna 4

- dom,
- założenie zieleni
Dom

173.

Łazienna 5

Renesansowa oficyna boczna,
średniowieczna
parcela,
obecnie działka nr 97
kamienica

174.

Łazienna 6

175.

Łazienna 8

176.

Łazienna 10

177.

Łazienna 13
\ Kopernika 2
Łazienna 18

178.

-

apteka

„Pod

fasada kamienicy

kamienica

kamienica,
oficyna
wolnostojącą wraz z dz. nr 99
i część dz. nr 100/2
fasada kamienicy

kamienica
z
oficynami
wraz z dz. nr 14
kamienica,
dawna
loża

19.04.2012
A/158
(A/624) – 04.02.1992
A/51/185
–
06.10.1929
A/961
(A/109/233)–
22.08.1931
A/962
(A/54/188)
–
10.10.1929
A/529
(A/77/318)
–
14.09.1971
A/522
(A/76/317)
–
14.09.1971
A/266
(A/339) – 31.08.1979

budowa:
XIV-XVw., XIXw.
budowa: XV, XIXw.
budowa: XIVw.

budowa: XIV/XVw.

budowa: XV, XVIIw.

budowa:
XVw., pocz. XIXw.
budowa:
XVIIIw.

XIV,

A/147
(A/636) – 11.05.1993
A/234
(A/484) – 27.08.1985
A/569
(A/92/225)
–
17.10.1929
A/568
(A/93/226)
–
17.10.1929
A/105– 30.12.1994

budowa: pocz. XXw.

A/534
(A/334) – 08.01.1979
A/542
(A/569) – 30.05.1988
A/232
(A/506) – 09.10.1986
A/537
(A/32/285)
–
12.03.1970
A/1637
24.06.2013

budowa:
XVw.,
1865 r.
budowa: 1906 r.

A/258
(A/34/287)
12.03.1970
A/538
(A/33/286)
12.03.1970
A/1027
(A/81/322)
15.09.1971

budowa:
XVIIIw.

A/553
(A/52/186)
10.10.1929
A/1265
16.01.2007
A/256

–

budowa: pocz. XXw.
budowa: XV, XVIIIw.

budowa: XV, XVIIw.

budowa: XV, XIXw.

budowa: 1920 r.
budowa:
XIV, XVI/XIIw.

XIV,

budowa: XV, XVIIIw.
–
–

–

budowa
kamienicy:
XIVw., XVIIIw.
budowa
oficyny:
XIXw.
budowa: XIV-XVw,
XIXw.

budowa:

Łazienna 19 / Szeroka
29
Łazienna 22

masońska,
ob.
Kuria
Diecezjalna Toruńska
dom
handlowo-mieszkalny
wraz z dz. nr 12
Kamienica

181.

Łazienna 24

oficyna i dz. nr 42
kamienica wraz z działką

182.

Łazienna 26

fasada kamienicy

183.

Łazienna 28

kamienica

184.

Łazienna 30

185.
186.

Małe Garbary 7
Małe Garbary 9

kamienica wraz z oficyną
i dz. nr 24
kamienica wraz z dz. nr 291
dom

187.

Mickiewicza 15-17

188.

Mickiewicza 20

189.

Mickiewicza 28

190.

Mickiewicza 34-36

191.
192.

Mickiewicza
\ Klonowica 32
Mieckiewicza 60

193.

Mickiewicza 61

194.

Mickiewicza 86

195.

Mickiewicza 95

kamienica wraz z dz. nr 195/1
oraz schodami podestowymi
wejściowymi położonymi na
działkach nr 195/7 oraz 196
kamienica oraz otoczenie
w granicach działek nr 48 i
49/1
elewacja frontowa

196.

Mickiewicza 144

kamienica

197.

willa i ogrodzenie

199.

Moniuszki 10
\ Krasińskiego 6
Most Pauliński 1
\ Strumykowa 21
Most Pauliński 2-10

200.

Mostowa 2

spichlerz wraz z dz. nr 119

201.

Mostowa 4

kamienica wraz dz. nr 120/2

202.

Mostowa 7

kamienica

179.
180.

198.

sala
gimnastyczna
d. Gimnazjum Królwskiego z
urządzeniami do ćwiczeń
wraz
z
otoczeniem
w
granicach dz. nr 90
kamienica
wraz
z wyposażeniem tj. piece,
sztukateria, okucia
kamienica
Budynek
elewacją
59

mieszkalny

z

kamienica narożna
kamienica wraz z dz. nr 113

kamienica
narożna
z częścią dz. nr 231
dom

wraz

(A/82/323)
–
15.09.1971
A/1608
13.01.2012
A/257 – 10.10.1929
01.09.1970
A/695 – 10.09.1997
A/115 – 29.09.2003

A/927
(A/58/192)
–
24.10.1929
A/536
(A/31/284)
–
12.03.1970
A/122
(A/651) – 05.03.1994
A/6 – 09.06.1999
A/544
(A/421) – 01.02.1983
A/1531
05.06.2009

XV, 2 ćw. XIXw.
budowa: 1891 r.
budowa:
XV, XVIIIw.
budowa: XIV-XVw.,
przebudowa: XVIIIw.
i 3 ćw. XIXw.
budowa:
XIV-XV,
XIXw.
budowa:
XIV-XVw., 1867 r.
budowa: 1 ćw. XXw.
budowa; XIV, XVw.
budowa: poł. XVIIIw.

A/948
(A/437) – 25.05.1984

budowa: 1912 r.

A/169
(A/612) – 27.03.1991
A/1690
14.01.2016

budowa: 1900-1910 r.

A/153
(A/630) – 08.09.1992
A/1655
13.03.2014
A/1581
11.02.2011

budowa: 1891 r.

budowa: 1934-1935 r.
elewacja z 1938 r.

budowa: 1911 r.

A/1352
18.02.2008
A/1698
16.05.2016
A/235
(A/482) – 27.08.1985
A/1403
13.01.2009
A/103 – 28.04.1995

budowa: 1898 r.

A/567
(A/94/227)
–
10.10.1929
A/1359
07.04.2008
A/1360
07.04.2008
A/598
(A/335) – 27.01.1979

budowa:
XVIIIw.

XVI,

budowa:
1887 r.

XVw.

budowa: 1889 r.

budowa: 1895 r.

203.

Mostowa 9

kamienica

204.

Mostowa 22

kamienica

205.
206.

Mostowa 28
Mostowa 32

kamienica wraz z dz. nr 60
kamienica, oficyny boczne

207.

Mostowa 36

kamienica

208.

Mostowa 38

kamienica wraz z dz. nr 55

209.

Okólna 26

210.

Panny Marii 2

211.

Panny Marii 9

Bryła, elewacja, oraz schody
drew. Klatki schod. Z
balustradą
budynku
mieszkalnego dla urzędników
wojskowych
fasada (od strony Starego
Rynku) plebanii kościoła p.w.
NMP
kamienica

212.

kamienica i kamienica

213.

Panny Marii 15
Panny Marii 17
\ Piekary 30
Piekary 1/3

214.

Piekary 5

kamienica

215.

Piekary 7

kamienica

216.

Piekary 8

kamienica

217.

Piekary 9

fasada kamienicy

218.

Piekary 20

kamienica wraz z dz. nr 155

219.

Piekary 23

kamienica wraz z dz. nr 199

220.

Piekary 25

fasada kamienicy

221.

Piekary 33

fasada kamienicy Biedermeier

222.

Piekary 35 i 39

223.

Piekary 37

kamienice wraz z dz. nr 189
i 185
kamienica „Łuk Cezara”

224.

Piekary 41

kamienica

225.

Piernikarska 1
\ Św. Jakuba 9
Plac Św. Katarzyny 3
\ Szpitalna 2

kamienica
narożna
wraz
z częścią dz. nr 56
budynek
d.
plebanii
Nowomiejskiej
Gminy
Ewangelickiej wraz z dz. nr
156

226.

dom

A/166
(A/616) – 21.05.1991
A/191
(A/481/276)–
25.09.1964
A/739 – 30.09.2005
A/8 – 30.07.1999

budowa: 1897 r.
budowa: XVw.

budowa:
XIV-XV, XVIIIw.
budowa: XV, XIXw.

A/513
(A/449/265)–
18.01.1961
A/17 – 29.12.1998

budowa: XIV-XVw.;
XIXw.
Budowa pocz. XX w.

A/1711
05.01.2017

A/521
(A/39/173)
24.10.1929
A/554
(A/60/194)
21.08.1929
A/1262
02.01.2007

budowa: XVw.
–
–

A/162
(A/620) – 18.07.1991
A/190
(A/79/320)
–
15.09.1971
A/591
(A/572) – 28.12.1987
A/595
(A/28/281)
–
30.07.1970
A/555
(A/62/196)
–
16.09.1929
A/127
(A/643) – 22.11.1993
A/63 – 10.07.1998
A/565
(A/110/234)–
10.10.1929
A/926
(A/63/197)
17.10.1929
A/1 – 02.02.1999

budowa:
XIV-XV, XIXw.

budowa: XIV-XVw.,
1913 r.
budowa:
XIV-XV, XIXw.
budowa: XV, XIXw.
budowa; XV, XIXw.

budowa: XVw.

budowa:
XIV-XV, XIXw.
budowa:
XIV-XV, XVIIw.
budowa:
XIV-XV, XIXw.
budowa: 1650, 1860 r.

–

A/1347
(A/198) – 21.08.1929
A/102 – 09.05.1995

budowa:
XIV-XV, XIX-XXw.
budowa:
XVI,
XVIIIw.
budowa:
XVII/XVIIIw.
budowa: 1887 r.

A/57 – 20.08.1997

budowa: 1901 r.

A/77 – 21.08.1929

227.

Podmurna 2

Dom (d. odwach przy Bramie
Mostowej)

228.

Podmurna 7
(d. ul. Mostowa 8)

kamienica

229.
230.

Podmurna 10/12
Podmurna 56/58

budynek
dwie kamienice

231.

kamienica narożna

232.

Podmurna 77
\ Szewska 1-3
Poniatowskiego 1

233.

Poniatowskiego 3

kamienica

234.

Poniatowskiego 5

kamienica

235.

Prosta 10

kamienica

236.

Prosta 22a

237.

Przedzamcze 3

Dom wraz z częścią działki nr
221/4 w granicah
dom

238.

Przedzamcze 18

fasada i frontowa połać dachu

239.

Rabiańska 6

kamienica

240.

Rabiańska 8

kamienica

241.

Rabiańska 11

242.

Różana 5

kamienica wraz z działką nr
71
kamienica

243.

Rudacka 41

244.

Rybaki 13

245.

Rybaki 23

246.

Rynek Nowomiejski 1
\ Św. Jakuba 21

247.

Rynek Nowomiejski 3

dom i ogród wraz z działkami
nr 298/3 oraz 298/5
kamienica
narożna
wraz
z działką nr 116 (ob. 116/1 i
116/2)
kamienica wraz z dz. nr 125/1

248.

Rynek Nowomiejski 5

kamienica

249.

Rynek Nowomiejski 6

kamienica

zespół zabudowań wiejskich:
- budynek mieszkalny,
- budynek gospodarczy,
- studnia,
wraz z działką nr 18/1
(ob.116)
stanowiącą
podwórze gospodarcze
dom

fasada plebanii kościoła p.w.
Św. Jakuba

A/596
(A/45/294)
–
01.09.1970
A/561
(A/380/250)–
03.10.1957
A/898 – 14.11.2005
A/1518
(A/325) – 23.09.1978
A/1255
(A/331) – 18.12.1978
A/172
(A/608) – 18.12.1990
A/163
(A/619) – 01.08.1991
A/1692
26.01.2016
A/540
(A/582) – 15.03.1988
A/1643
21.08.2013
A/1555
(A/95/228)
–
27.08.1929
A/1674
23.02.2015
A/597
(A/47/296)
–
01.09.1970
A/531
(A/435/259)–
05.02.1960
A/101 – 26.06.1995
A/564
(A/203/241)–
27.11.1936
(A/68) – 13.11.1997

budowa: XVIIIw.

budowa: XVIIIw.

budowa: XVIIw.
budowa: XVI/XVIIw.
budowa: 1904 r.
budowa: 1901-1903 r.
budowa: 1987-1901 r.
budowa: 1902 r.

budowa: XVIIIw.

budowa:
XIV-XV, XVIIw.
budowa: XVw.

budowa:
XIV-XV, XIXw.
budowa: XVw.

budowa domu: 1912 r.
budowa
bud.gosp.:
k. XIXw.
budowa
studni:
1912 r.

A/619
(A/439) – 07.06.1984
A/1682/1-2
03.09.2015
(A/100) – 14.07.1995

budowa: k. XIXw.

A/286 – 28.12.2004

budowa: z okresu
gotyckiego;
przebudowa:
2 poł. XVIw.,
poł. XVIIIw. i XIXw.
budowa:
1
poł.
XVIIIw.

A/516
(A/96/229)
21.08.1929
A/517
(A/87/220)
17.10.1929

budowa 1893
budowa: XIV-XVw.,
1911 r.

–

budowa: XV, XIXw.
–

kamienica z oficyną oraz
bryły
i ceglane
elewacje
budynków
gospodarczych:
przybudówki kuchennej i
dawnej
stajni
wraz z dz.
nr 168/1 i 168/2
kamienica
narożna
wraz
z działką nr 170

A/1392/1-2
22.10.2008

kamienica

kamienica wraz z dz. nr 168

A/924
(A/74/207)
10.10.1929
A/185
(A/76/209)
21.08.1929
A/572
(A/77/210)
10.10.1929
A/508
(A/78/211)
13.11.1929
A/302 – 27.05.2005
A/186
(A/450/266)–
18.01.1961
A/562
(A/273/243)–
26.06.1939
A/571
(A/79/212)
12.09.1929
A/570
(A/80/213)
10.10.1929
A/98 – 02.12.1995

Rynek Staromiejski 34

kamienica wraz z dz. nr 172

A/90 – 02.12.1995

263.

Rynek Staromiejski 35

kamienica „Pod Gwiazdą”

264.

Rynek Staromiejski 39

kamienica

265.

Sienkiewicza 16
Mickiewicza 92

266.
267.

Sienkiewicza 19/21
\ Mickiewicza 94/96
Sienkiewicza 33

268.

Sukiennicza 20

Elewacje frontowe i stolarka
przejazdu
bramnego
w
elewacji tylnej
kamienica
narożna
wraz
z oficynami
kasyno oficerskie d. koszar
pionierów
kamienica

A/960
(A/81/214)
–
21.08.1929
A/589
(A/483) – 27.08.1985
A/1701
10.06.2016

269.

Sukiennicza 26

kamienica

270.

Szczytna 2

kamienica

271.

Szczytna 11

dom

250.

Rynek
25

Nowomiejski

251.

252.

Rynek
Nowomiejski 27
\ Szpitalna 10
Rynek Staromiejski 4

253.

Rynek Staromiejski 9

254.

Rynek Staromiejski 17

255.

Rynek Staromiejski 19

256.
257.

Rynek Staromiejski 19
Rynek Staromiejski 20

kamienica wraz z dz. nr 43/2
kamienica

258.

Rynek Staromiejski 23

fasada kamienicy

259.

Rynek Staromiejski 29

fasada kamienicy i portal

260.

Rynek Staromiejski 31

261.

Rynek Staromiejski 33

262.

kamienica

/

kamienica

fasada kamienicy

fasada kamienicy

A/54 – 16.10.1998

budowa: poł. XVIIIw.

–

budowa:
XIV-XV, XVIIIw.
budowa: XVw.

–
–

budowa:
XIV-XV, XVIIIw.
budowa: XVw.

–
budowa: XVw.
budowa: XVw.

budowa: XVw.

budowa: XV, XIXw.
–
budowa: XVw.
–

A/135
(A/638) – 12.08.1993
A/1532
05.06.2009
A/566
(A/98/231)
–
27.08.1929
A/515
(A/436/260)–
05.02.1960
A/1517
(A/36/289)
–
12.03.1970
A/187
(A/459/270)–
09.09.1961

budowa:
XV, XVIIIw.
budowa:
XV, XVI/XVIIw.
budowa:
XIV-XV, XVIIw.
budowa:
XIV-XVw., 1919 r.
Budowa 1896-1897

budowa: k. XIXw.

budowa: XVIIIw.

budowa: XVw.

budowa: XIV, XVIIw.

budowa: XIV, XVIIw.

272.

Szczytna 13

kamienica

273.

Szczytna 14

274.

Szczytna 15

kamienica,
oficyna
południowa wraz z dz. nr 201
kamienica z fragmentami
malowideł ściennych

275.

Szczytna 17

kamienica

276.

Szeroka 9

kamienica

277.
278.

Szeroka 10
Szeroka 12
Szeroka 16

dwie
kamienice
wraz z dz. nr 214/4, 215/2
kamienica

279.

Szeroka 18

280.

Szeroka 25

- kamienica,
- oficyna boczna,
oficyna
tylna
przy
ul.Podmurna 55
wraz z działką nr 211
kamienica wraz z dz. nr 23

281.

kamienica i oficyna

282.

Szeroka 26-28
\ Szczytna 2
Szeroka 31

283.

Szeroka 33

kamienica

284.

Szeroka 34

kamienica

285.

Szeroka 37a

286.

Szeroka 38

kamienica,
z dz. nr 6
kamienica

287.

Szeroka 40

kamienica

288.

Szeroka 42

kamienica

289.

Szeroka 46

kamienica

290.

Szewska 2

kamienica

291.

Szewska 4

kamienica

292.

Szewska 5

kamienica

293.

Szewska 7

kamienica

294.

kamienica

295.

Szewska 9
\ Szczytna 23
Szewska 11

296.

Szewska 13

kamienica

297.

Szewska 15

kamienica

298.

Szewska 17

kamienica

299.

Szewska 19

kamienica

kamienica

kamienica

oficyna

wraz

A/279
(A/474/272)–
16.05.1963
A/133
(A/640) – 18.10.1993
A/914
(A/277/245)–
07.02.1953
A/156
(A/627) – 08.04.1992
A/519
(A/82/215)
–
24.10.1929
A/41 – 01.10.2001

budowa:
XVIIIw.

XIV,

A/125
(A/646) – 22.12.1993
A/9 – 20.09.1999

budowa:
XIV-XV,
XVIIIw.
budowa:
XIV-XV, XVIIw.

A/123
(A/650) – 05.03.1994
A/1593
08.08.2011
A/231
(A/509) – 12.12.1986
A/173
(A/607) – 12.09.1990
A/593
(A/579) – 02.02.1988
A/97 – 11.06.2003

budowa:
XIV-XVw., 1907 r.

A/560
(A/430/256)–
21.12.1959
A/265
(A/340) – 04.09.1979
A/599
(A/336) – 13.02.1979
A/171
(A/610) – 12.02.1991
A/592
(A/573) – 31.12.1987
A/1562
28.05.2010
A/949
(A/410) – 12.11.1982
A/950
(A/411) – 12.11.1982
A/301
(A/409) – 12.11.1982
A/951
(A/412) – 23.11.1982
A/952
(A/413) – 23.11.1982
A/953
(A/414) – 23.11.1982
A/954
(A/415) – 23.11.1982
A/955

budowa: XVw.

budowa:
XIV-XVw., 1863 r.
budowa: XV/XVIw.

budowa:
k. XIV, XVIIIw.
budowa: XV, XIXw.

budowa: XIV-XVw.,
1899 r.
budowa: XIV-XVw.
1909 r.
budowa:
XIV-XV, XIXw.
budowa: 4 ćw. XIXw.

budowa: XV, XVIIw.
budowa:
XVw.,
1881r.
budowa: 1891 r.
budowa: XIV, XIXw.

budowa: XV, XIXw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: XVIIIw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: XV, XIXw.

300.

Szewska 21

kamienica

301.

Szewska 23

kamienica

302.

Szewska 25

kamienica

303.

Szewska 27

kamienica

304.

Ślusarska 1

kamienica

305.

Ślusarska 4

kamienica

306.

Św. Jana 3

dom

307.

Św. Katarzyny 2
\ Szumana 1

dom

308.

Warszawska 2

kamienica

309.

kamienica

310.

Warszawska 8
\ K. Jagielończyka 3
Wielkie Garbary 7

311.

Wielkie Garbary 15

312.

Wielkie Garbary 18

kamienica z wyposażeniem
tj. piece kaflowe wraz z
częścią działki nr 10
kamienica

313.

Wielkie Garbary 21

kamienica

314.

Winnica 44

dom

315.

Wysoka 15

316.

Zaszpitalna 2-4
\ Dąbrowskiego 1

317.

Żeglarska 5

budynek firmy Ch.Sand,
ob. mieszkalny
zespół budynków szpitala
wojskowego:
- lazaret,
- blok chorych
wraz z dz. nr 76 i 80/3
kamienica

318.

Żeglarska 6

kamienica

319.

Żeglarska 7

kamienica

320.

Żeglarska 9

321.

Żeglarska 10

kamienica i oficyna pn. wraz
z dz. nr 133
kamienica

322.

Żeglarska 11

kamienica wraz z dz. nr 132

323.

Żeglarska 13

kamienica

324.

Żeglarska 15

kamienica

zaspół trzech kamienic

(A/416) – 23.11.1982
A/956
(A/417) – 29.11.1982
A/957
(A/418) – 29.11.1982
A/958
(A/419) – 29.11.1982
A/959
(A/420) – 29.11.1982
A/264
(A/341) – 21.09.1979
A/1253
(A/429) – 13.04.1983
A/273
(A/29/282)
–
09.06.1969
A/909
(A/91/224)
–
27.08.1929
A/1557
26.04.2010
A/906
23.02.2006
A/947
(A/422) – 01.02.1983
A/42 – 01.10.2001

budowa: XV, XIXw.
budowa: XV, XIXw.
budowa:
XV, 2 poł. XIXw.
budowa:
k. XIIIw., XVIIIw.
budowa: XV, XVIIIw.
budowa: poł. XVIIIw.

budowa: XVIIIw.

budowa:
k. XV, XVIIIw.
budowa:
XVIIw.,
1905 r.

A/604
(A/333) – 04.01.1979
A/545
(A/481) – 27.08.1985
A/233
(A/505) – 29.08.1986
A/1390
07.10.2008
A/908
28.02.2006

budowa: 1899 r.

A/916
(A/83/216)
–
27.08.1929
A/535
(A/49/298)
–
01.09.1970
A/915
(A/434/258)–
05.02.1960
A/1347
29.01.2008
A/1515
(A/138/236)–
06.05.1931
A/1270
22.02.2007
A/248
(A/428) – 13.04.1983
A/512
(A/459/269)–
22.09.1961

budowa: XVw.

budowa: k. XIXw.
budowa: XIXw.

budowa:
XIV-XV, XVIw.
budowa:
XIV, XVII/XVIIIw.

budowa:
XIV, XVIIIw.

budowa: XV, XIXw.
budowa: XVw.

325.

Żeglarska 16

326.

Żeglarska 22

dom

kamienica, oficyny
z działką nr 18

wraz

Kategoria
funkcjona
lna

CMENTARZE

327.

Gałczyńskiego 41

328.

Gałczyńskiego 16/28

parafialny katolicki
(ewangelicki
i katolicki)
drewniana kostnica w pd.zach. narożniku
parafialny katolicki

329.

Gałczyńskiego 26/34

ewangelicki Św. Jerzego

330.

Gałczyńskiego 32/34

331.

Grudziądzka 18/20

parafialny katolicki;
d. katolicki i ewangelicki
Św. Jerzego
komunalny d. wojskowy

332.

Grudziądzka 139/141

333.

Matejki 52

334.

Poznańska 104

335.

Pułaskiego 18/20

336.

Rydygiera 21

337.

Św.
Jakuba
Szpitalna 3

338.

Żwirki i Wigury 56
\ Wybickiego 78/80

Kategoria
funkcjona
lna

22/

komunalny,
d. ewangelicki
ewangelicki,
d. staroluterański
parafialny katolicki wraz
z nagrobkami,
kaplicą
„Golgotą” oraz zachowanym
drzewostanem i podziałem
alei i kwater
żydowski wraz z murem
i bramą
parafialny katolicki
cmentarz
przykościelny,
obecnie nieczynny wraz z
ossuarium oraz murowanym
ogrodzeniem cmentarza z
okresu od średniowiecza do
przełomu XIX i XX w wraz z
działką 160 obr 18
parafialny katolicki

A/518
(A/85/218)
27.08.1929
A/73 – 25.06.1997

budowa: XVw.
–
budowa: poł. XVIIIw.

A/216
(A/547) – 18.02.1991

1 poł. XIXw.
7, 2 ha

A/216
(A/547) – 18.02.1991
A/216
(A/547) – 18.02.1991
A/216
(A/547) – 18.02.1991

1811-1812 r.
3,03 ha
1 ćw. XIXw.
1,58 ha
1852 r.
3,38 ha

A/945
(A/551) – 08.05.1991
A/946
(A/549) – 29.04.1991
A/1520
(A/552) – 09.05.1991
A/230
(A/530) – 01.06.1987

1829-1840 r.
1,96 ha
k. XIXw.
4,00 ha
2 poł. XIXw.
0,30 ha
XVIw.
0,66 ha

A/553 – 29.05.1991

1 ćw. XVIIIw.

A/215
(A/554) – 05.08.1991
A/1667/1-3
28.08.2014

1 ćw. XXw.
0,33 ha
XIV w.

A/214
(A/555) – 26.08.1991

1919 r.
4,44 ha

PARKI I ZAŁOŻENIA ZIELENI

339.

Bydgoskie
Przedmieście

miejski

A/78 – 20.01.1997

1817 r., k. XIXw.
ok. 24,00 ha

340.

Grunwaldzka 38

ogród

A/504 – 23.07.1986

341.

BielanyGrunwaldzka 64
Legionów 14

dworski

A/75/1-2 – 15.09.1971

założenie zieleni przy domu

A/506 – 09.10.1986

1931 r.
0,20 ha
początek XVIIIw.
ok. 4,00 ha
budowa: 1920 r.

(A/139/237)–
15.10.1931

budowa: 1827 r.
zaginiony po 1945 r.

A/1664- 28.07.2014

średnioweczny

342.
Kategoria
funkcjona
lna

INNE (obiekty małej architektury itp.)

343.

---

344.

Kopernika 13

pomnik Bruscha von Neuberg
w
koszarach
gen.
Żymirskiego
mur graniczny o długości

z

Kopernika 15

około 23 metrów pomiędzy
posesjami

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (dane z 31.12.2015 r.)

póżniejszymi
przemurowaniami

Załącznik tabelaryczny nr 13
B.IX.2. Wykaz wniosków sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian
I. Wnioski złożone przed przystąpieniem do zmiany studium
Lp.

1

Oznaczenie
wniosku
wg rys. nr 50
Teren objęty
wnioskiem
2
1
ul. Łokietka
-dawne Młyny

1

2

2

ul. Kościuszki
i ul. Dworcowa

3
ul. Polna 1
(Fort VII)
3

4
4

ul. Legionów
i ul. Inżynierska
5
ul. Łokietka

Przedmiot wniosku
3
- przeznaczenie d. Młynów
wraz z terenem
przyległym pod zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną z niewielką
częścią na cele
komercyjne, handlowe i
rekreacyjne.,
- proponowany budynek
punktowy o wys. 16
kondygnacji w cz.
północnej w rejonie trasy
średnicowej (d. Młyny – o
wys. 6-8 kond.);
- zmiana mpzp. przeznaczenie na funkcję
mieszkaniową
wielorodzinną z
uzupełniającą: handel i
usługi

- zmiana studiumprzeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne, usługi
hotelarskie, rekreację i
turystykę, zieleń

działka nr 185

- przeznaczenie dawnych
Młynów na lofty i lokale
biurowe

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w tym
potencjalna lokalizacja WOH z kat. III, wymagający przekształceń –
uporządkowania funkcjonalno-przestrzennego, w tym określenia zasad obsługi
komunikacyjnej, wymiany części zabudowy o niskiej wartości technicznej,
zagospodarowania d. Młynów z poszanowaniem walorów historycznokulturowych, zagospodarowaniem cieku Strugi Toruńskiej,
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: usługi w tym: z zakresu handlu, handlu
hurtowego, hotelarstwa, gastronomii, obsługi biznesu, kultury, nauki,
szkolnictwa wyższego, sportu i rekreacji (uchwała Nr 876/14 RMT z dnia
23.10.2014 r.)
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- od północy zrealizowany odcinek Trasy Średnicowej
- wg „studium...” obszar funkcjonalny zieleni leśnej, obszar zagrożony osuwaniem
się mas ziemnych,
- działka wg ewidencji stanowi użytek leśny (Ls), dojazd drogami leśnymi (Lasy
Skarbu Państwa, uznane za ochronne), brak infrastruktury technicznej.

- sporządzenie mpzp. –
przeznaczenie obszaru na
cele budowlane

ul. Przy Skarpie
7

7

osiedle Bukowa
Kępa i okolice

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej „trasy Nowomostowej”, wskazany do przebudowy,
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi i produkcję,
powierzchniowe wody śródlądowe i zieleń rekreacyjną oraz ulicę główną ruchu
przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006),
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- w stanie istniejącym na części terenu funkcjonują firmy produkcyjne nie
zgłaszające zamiaru zmiany profilu działalności
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni leśnej, w tym zieleni fortecznej z
określeniem zasad i wymagań dot. możliwości wykorzystania fortów i terenów
przyległych dla f. użytkowych w oparciu o „Program ochrony i
zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego zespołu fortecznego”,
Fort VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura 2000 – Dyrektywa
siedliskowa (nietoperze)
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna na obiekcie fortecznym, usługi
w zieleni parkowej (fortecznej) (uchwała Nr 827/10 RMT z dnia 08.07.2010 r.)

- wg „studium...” obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny
- teren w sąsiedztwie istniejącej i adaptowanej zajezdni MZK z planowaną stacją
tankowania biogazem i terenami składów (zgodnie z obowiązującym. mpzp.uchwała Nr 531/04 RMT z dnia 22.07.2004r.)
- sąsiedztwo linii kolejowej Toruń Wsch.-Toruń Płn.

-dawne Młyny

6

4
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w tym
potencjalna lokalizacja WOH z kat. III, wymagający przekształceń –
uporządkowania funkcjonalno-przestrzennego, w tym określenia zasad obsługi
komunikacyjnej, wymiany części zabudowy o niskiej wartości technicznej,
zagospodarowania d. Młynów z poszanowaniem walorów historycznokulturowych, zagospodarowaniem cieku Strugi Toruńskiej,
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: usługi w tym: z zakresu handlu, handlu
hurtowego, hotelarstwa, gastronomii, obsługi biznesu, kultury, nauki,
szkolnictwa wyższego, sportu i rekreacji (uchwała Nr 876/14 RMT z dnia
23.10.2014 r.),
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- od północy realizowany odcinek Trasy Średnicowej

- zmiana mpzp. uchwała nr
531/04 z 22 lipca 2004r.przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne

5

6

Ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” oraz wybrane uwarunkowania

- propozycje układu sieci
drogowej miasta oraz
nowej lokalizacji zajezdni
tramwajowej

- Proponowany układ sieci drogowej miasta– nie uwzględnia zasad kształtowania
układu komunikacyjnego miasta, ingerując w istniejące bądź planowane drogi
poza granicami administracyjnymi miasta – jest niezgodny ze „Studiami
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin: Lubicz i Wielka Nieszawka
oraz „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego”. Narusza on nie tylko tkankę Miejskiego Systemu Ekologicznego
(w tym zwarte kompleksy lasów powyżej ul. Polnej i na północ od terenów

8
8

ul. Księżycowa
i ul. Turystyczna
9

9

rejon GPZ
Rubinkowo – ul.
Bukowa

10
10

ul.Grudziądzka
113a
11

11

ul. Olsztyńska,
przy granicy z
wsią Grębocin
gm. Lubicz
12
ul. Polna 1

12

(Fort VII)

13
13-1
Trasa Kościuszki
13-2

13

- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

-

-

przemysłowych w rejonie Elany), odcina tereny przewidywane pod powiększenie
cmentarza komunalnego przy ul. Grudziądzkiej, ale także narusza ustalenia
szeregu obowiązujących planów miejscowych i sugeruje ingerencję w
rozwiązania projektów planów, będących w opracowaniu, a uwzględniających
szczegółowe założenia rozwiązań drogowych m.in. ul. Olsztyńskiej. Powyższe
dotyczy np.: osiedla Jar, terenów istniejącej już zabudowy mieszkaniowej osiedla
przy ul. Wiśniowieckiego i będącego w budowie kompleksu dydaktycznego
Ojców Salezjanów czy opracowywanych planów dla jednostek: Grębocin Przy
Lesie czy Grębocin Nad Strugą
wg „studium...” - teren funkcjonalny ogrodów działkowych, z dopuszczeniem
zmian przeznaczenia nie powodującym zwiększenia intensywności zabudowy
lub użytkowania terenu lub zmniejszenia pow. biologicznie czynnej, obszar
wskazany jako problemowy – tereny zagrożenia powodziowego
obowiązujący mpzp.: ogrody działkowe (uchwała Nr 834/2001 RMT z dnia
13.09.2001 r.)
wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni parkowej, GPZ Rubinkowo wraz z
liniami WN 110 kV, teren przyległy do Strugi Toruńskiej i planowanej Trasy
średnicowej
obowiązujący mpzp. – zieleń parkowa i usługi sportowe z dopuszczeniem
zabudowy integralnie z nimi związanej (uchwała Nr 130/07 RMT z
02/08/2007r.)

- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
budownictwo
jednorodzinne i
wielorodzinne, obszar
usług komercyjnych
:handel, usługi
- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

-

- sporządzanie mpzp. i
przeznaczenie terenu pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny położony w
rejonie skrzyżowania drogi krajową nr 15 z planowaną drogą zbiorczą
- zgodnie z proj. mpzp. dla wsi Grębocin gm. Lubicz – tereny przyległe
przeznaczone są pod usługi komercyjne nieuciążliwe
- mpzp przeznaczenie terenu pod usługi (uchwała Nr 732/10 RMT z dnia
21.01.2010 r.)

- zmiana studiumprzeznaczenie terenu d.
Torwinu na zabudowę
wielorodzinną
mieszkaniową z usługami
i infrastrukturą
towarzyszącą oraz o
częściowe wprowadzenie
funkcji rekreacyjnej

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni leśnej, w tym zieleni fortecznej z
określeniem zasad i wymagań dot. możliwości wykorzystania fortów i terenów
przyległych dla f. użytkowych w oparciu o „Program ochrony i
zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego zespołu fortecznego”,
Fort VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura 2000 – Dyrektywa
siedliskowa (nietoperze)
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna na obiekcie fortecznym, usługi
w zieleni parkowej (fortecznej) (uchwała Nr 827/10 RMT z dnia 08.07.2010 r.)

- zmiana mpzp. odstąpienie od realizacji
trasy i przeznaczenie
przedmiotowego terenu
pod budownictwo
mieszkaniowe

- wg „studium...”:- droga zbiorcza - Trasa Kościuszki
- mpzp. ustalony przebieg trasy w pasie ul. Podgórnej (uchwała Nr 424/12 RMT z
dnia 22.11.2012 r.)

- uporządkowanie terenu –
sporządzenie mpzp.

- nie dotyczy zmiany studium

- sporządzenie nowego
mpzp osiedla Brzezina

- nie dotyczy zmiany studium

- zmiana mpzp. – zmiana
przeznaczenia terenów
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na
wielorodzinną i zmiana
wysokości zabudowy
- zmiana mpzp.odstąpienie od ustalonej
drogi na odcinku J10KD(Z)2/2 (ul.
Działowskiego)
zmiana mpzp. uchwała nr
531/04 z 22 lipca 2004r.przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe

- wg „studium...”:- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – generalnie do
utrzymania przeznaczenie ustalone w mpzp.,
- zmiana dotyczy przeznaczenia terenów pod zabudowę wielorodzinną na terenach
niezabudowanych sąsiadujących z istniejąca zabudową wielorodzinna

-

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usług w sąsiedztwie „Trasy średnicowej” i
drogi krajowej nr 1 (ul. Grudziądzka – docelowo droga główna G),
- obowiązujący mpzp. – przeznaczenie – usługi dopuszczeniem mieszkalnictwa
wielorodzinnego (uchwała Nr 132/11 RMT z dnia 30.06.2011 r.)

ul.
PCK
Głowackiego,
Wiązową,
Lelewela,
i
Podgórnej
13-3
ul.Morycińskiego
13-4
os„Łódzka
Strzałowa”

14
14

ul.Działowskiego,

15
15

ul. Legionów
i ul. Inżynierska

- wg „studium…” –w ciągu ulicy klasy zbiorczej o kluczowym znaczeniu dla pn.wsch. części miasta,
- wg obowiązującego mpzp. - projektowana ulica publiczna klasy Z (droga
zbiorcza) z linią tramwajową (uchwała Nr 132/07 RMT z 02/08/2007r.).
Ponowienie wniosku poz. 4

16

16

Dworzec Toruń
Główny
17

17

ul Słowicza

18
obszar całego
miasta
18

19
19

ul. Zakosy
20

20

ul. Zakosy

21

21

ul. Targowa,
Szosa Lubicka,
Żółkiewskiego
(w tym teren
dawnego zakładu
Tormięs)
22

22

23

ul. Przy Grobli
Nieszawska i
Zagrodowa
m.p.z.p. P55ZD ogrody działkowe
23
teren przy ul. Przy
Grobli
Nieszawskiej i
Zagrodowej
m.p.z.p. P55ZD ogrody działkowe
24
obszar całego
miasta

24

25

25

wielorodzinne
- zmiana studium
umożliwiająca realizację
kompleksu usł.-handl. ( w
nawiązaniu do
sporządzonej koncepcji
zagospodarowania dworca
z 10/2008)
- zmiana mpzp.wprowadzenie zabudowy
bliźniaczej jednorodzinnej
w miejsce wolnostojącej
oraz zmniejszenie
minimalnej powierzchni
działek z 600m² do 300350m²
- określenie wysokości
zabudowy na terenie
całego miasta
- określenie wysokości
zabudowy w otoczeniu
lotniska,
- zweryfikowanie
obowiązujący dotąd
normatyw parkingowy
- zmiana mpzp. dopuszczenie zabudowy
jednorodzinnej na
niezadrzewionej części
skarpy,

- wg „studium...”: obszar usług i kolei,
- teren dworca objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji i Lokalnym Programem
Rozwoju,
- strefa ochrony konserwatorskiej nr V- ogólnych cech rozplanowania

- wg „studium..”-obszar funkcjonalny ogrody działkowe oraz minimalna
powierzchnia nowo wydzielonych działek 1000 m2 i powierzchnia biologicznie
czynna 60%
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolno stojąca oraz: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych
działek budowlanych - 600 m2 pod zabudowę wolnostojącą i nakaz zachowania
60% powierzchni biologicznie czynnej (uchwała Nr 133/05 RMT z 29/12/2005r.)

- wg „studium..”- obszar funkcjonalny zieleni leśnej, obszar zagrożony osuwaniem
się mas ziemnych,
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe – zieleń leśna (uchwała Nr
834/2001 z 13/09/2001r.),
- działki leśne wg ewidencji (Ls), dojazd drogami leśnymi (Lasy SP, uznane za
ochronne), brak infrastruktury technicznej.
- zmiana mpzp. - wg „studium..”- obszar funkcjonalny zieleni leśnej, obszar zagrożony osuwaniem
dopuszczenie zabudowy
się mas ziemnych,
jednorodzinnej na
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe – zieleń leśna (uchwała Nr
niezadrzewionej części
834/2001 RMT z 13/09/2001r.),
skarpy
- działki leśne wg ewidencji (Ls), dojazd drogami leśnymi (Lasy SP, uznane za
ochronne), brak infrastruktury technicznej
- zmiana studium - wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
lokalizacja obiektów
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vhandlowych o
ogólnych cech rozplanowania,
powierzchni sprzedaży
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi i
powyżej 2000 m²
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (uchwała Nr 592/09 RMT z dnia
09.07.2009 r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014 r.)
- sąsiedztwo terenów rozwojowych WOH (Apator),
- zmiana mpzp. – wielkość - wg „studium...”:- obszary funkcjonalne: rolne z prawem zabudowy oraz ogrody
powierzchni działki z
działkowe (obszar potencjalnie zagrożony powodzią),
5000m² na 2000m²
- fragment obszaru wg obowiązującego m.p.z.p., przeznaczenie podstawowe ogrody działkowe, oraz funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa oraz
minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 0,5ha (uchwała Nr
754/2001 RMT z 26/04/2001r.)
- obszar potencjalnego zagrożenia powodziowego (zagrożenie przesiąkania lub
przerwania wałów przeciwpowodziowych)

- zmiana ogólno miejskiej
sieci drogowej (w tym
odstąpienie od trasy
średnicowej przy OM
Rubinkowo)
- zmiana lokalizacji
zajezdni tramwajowej,
- zmiany przebiegu
planowanych linii
tramwajowych,
- przeznaczenie terenów
wzdłuż Strugi Toruńskiej
pod rekreację – dla OM
Rubinkowo i Bukowa
Kępa

Ponowienie wniosku poz. 7

- zmiana studium przeznaczenie pod

- wg „studium...”:- obszary funkcjonalny zieleni leśnej, w sąsiedztwie obszaru
chronionego krajobrazu Las Papowski,

ul. Morwowa,

zabudowę jednorodzinną z - działka nr 56 zgodnie ze „studium...” znajduje się granicach strefy ekologicznej
dopuszczeniem zabudowy
E i podstrefie E1-gdzie dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową jej
usługowej, dopuszczalna
rozbudowę oraz realizację nowej zabudowy jako uzupełnienie w/w zabudowy,
powierzchnia zabudowy - - tereny sąsiednie w rejonie ul. Morwowej, wskazane pod działalność usługową i
50%, minimalna
produkcyjną,
powierzchnia biologicznie - dla działki nr 56 wydano decyzję o war. zabudowy 203/10/2008 – rozbudowa
czynna- 30%
inst. siedliska rol. dom mieszk. (poza częścią leśną działki)

II. Wnioski złożone po ogłoszeniu i obwieszczeniu w prasie w terminie składania wniosków
(od 16/11/2009 do 31/12/2009) – po przystąpieniu do sporządzania zmiany studium

Lp.

Oznaczenie
wniosku
wg rys. nr 50
Teren objęty
wnioskiem
26

26

ul. Bema

27

27

ul. Gościnna
os. Kaszczorek
28

28

rejon GPZ
Rubinkowo – ul.
Bukowa

29
ul.
Chrzanowskiego
29

Przedmiot wniosku

- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
(wys. 4-12 kond.) i usług
oraz na dz. 207/2 –
zapewnienie dojazdu
- zmiana studium wydzielenie z istniejącej:
drugiej działki budowlanej
z możliwością zabudowy
jednorodzinnej wraz
zapewnieniem dojazdu

- wg „studium...”: - obszar funkcjonalny zieleni parkowej, strefa ochrony
konserwatorskiej III- obszar ze znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej struktury przestrzennej o wart. Kulturowych
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe.: zieleń leśna o funkcji publicznego parku
leśnego (uchwała Nr 875/14 RMT z dnia 23.10.2014 r.)
- dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy pod mieszkalnictwo
wielorodzinne o wysokości VI kond.
- wg „studium...”: - obszar funkcjonalny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej-teren problemowy zagrożony powodzią,
- w mpzp. osiedla Kaszczorek - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (uchwała Nr 834/2001 RMT z 13/09/2001r.).

- zmiana studium przeznaczenie pod obszar
usług komercyjnych z
ewentualną zabudową
mieszkaniową,

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni parkowej, GPZ Rubinkowo wraz z
liniami WN 110 kV, teren przyległy do Strugi Toruńskiej i planowanej Trasy
średnicowej
- obowiązujący. mpzp. – zieleń parkowa i usługi sportowe z dopuszczeniem
zabudowy integralnie z nimi związanej (uchwała Nr 130/07 RMT z
02/08/2007r.)

- zmiana studium –
przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

- wg „studium...”:-obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny ,
- położenie w dawnej strefie ochronnej zakładu „Elana”, w obrębie tzw.
wschodniego zespołu przemysłowo – składowego ( największe źródło
zanieczyszczeń w Toruniu) – w sąsiedztwie hurtowni Makro,
- w obowiązującym mpzp.- obszar przeznaczono pod usługi (w tym produkcja,
magazyny) - uchwała Nr 761/10 RMT z 18/03/2010r.

i Na Zapleczu

30

Ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” oraz wybrane uwarunkowania

ponowienie wniosku poz.13

1.Trasa
Kościuszki
30

2. ul. PCK...
3.ul
Morycińskiego
4.os„Łódzka/Strza
łowa”
31

31

ul. Lubicka

- zmiana studium dopuszczenie lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m²

(dawne zakłady
Tormięs)
- zmiana studium przeznaczenie na cele
budowlano-mieszkaniowe
ul. Projektowana 5
(terenu leśnego)
osiedle
Kaszczorek
32
32

33

33

- zmiana studium przeznaczenie pod

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vogólnych cech rozplanowania,
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi i
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (uchwała Nr 592/09 RMT z dnia
09.07.2009 r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014 r.)
- sąsiedztwo terenów rozwojowych WOH (Apator)
- wg „studium...” obszar funkcjonalny zieleni leśnej
- w mpzp. „ Kaszczorek” działka przeznaczona pod zieleń leśną (uchwała Nr
834/2001 RMT z 13/09/2001r.)
- zmiana dotychczasowych ustaleń naruszy zwarty kompleks leśny oraz wywoła
problemowe rozwiązanie skomunikowania i uzbrojenia terenu
- działka 67/19 sklasyfikowana jako las
- opinia WŚiZ z 05.12.2003r. ws. niskiej jakości drzewostanu na działce
Ponowienie wniosku poz. 25

ul. Morwowa

mieszkalnictwo
wielorodzinne,
jednorodzinne. oraz usługi

III. Pisma z propozycjami zmian po terminie składania wniosków (2010-2015)

Lp.

Oznaczenie
wniosku
wg rys. nr 50
Teren objęty
wnioskiem
34

34

ul. Polna
(Fort VII)
35

35

ul. Polna
(Fort VII)
36

36

przy Porcie
Drzewnym
37

37

ul. Szosa Bydgoska

38

38

bocznica kolejowa
przebiegająca przez
tereny leśne w pn.zach. części miasta

39
ul. Fantazyjna
39

os. Kaszczorek

Przedmiot wniosku

Ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”
oraz wybrane uwarunkowania

- zmiana studium
przeznaczenie terenu na
zabudowę wielorodzinną
mieszkaniową (6 kond.) z
usługami i infrastrukturą
towarzyszącą

- w tym zieleni fortecznej z określeniem zasad i wymagań dot. możliwości
wykorzystania fortów i terenów przyległych dla f. użytkowych w oparciu o
„Program ochrony i zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego
zespołu fortecznego”, Fort VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura
2000 – Dyrektywa siedliskowa (nietoperze)
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna na obiekcie fortecznym,
usługi w zieleni parkowej (fortecznej) (uchwała Nr 827/10 RMT z dnia
08.07.2010 r.)

- zmiana studium
przeznaczenie terenu na
zabudowę wielorodzinną
mieszkaniową (6 kond.) z
usługami i infrastrukturą
towarzyszącą
- zmiana studium przeznaczenie pod
zabudowę rekreacyjną

- wg „studium...”:- obszar rolny bez prawa zabudowy- część działki nr 25 leży na
terenie pod ogrody działkowe
- na wskazanych działkach znajdują się nieczynne ujęcia wody (na cele
przemysłowe nieistniejącego zakładu Polchem)
- brak sieci infrastruktury techn.

- zmiana studium przeznaczenie pod
zabudowę przemysłowo
składową

- wg „studium...”:- obszar terenów gospodarki ściekowej oraz zieleni ochronnej i
wód powierzchniowych (część terenu w strefie zagrożenia powodziowego)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 523/13 RMT z
dnia 18.04.2013 r.)
- sąsiedztwo oczyszczalni ścieków
- wg „studium...”: obszar zieleni leśnej z oznaczona na rysunku bocznicą
kolejową

- zmiana studium przeznaczenie na cele
leśne

- odcinek bocznicy kolejowej do zachodniego zgrupowania przemysłowo
składowego (w tym dawny Polchem, Towimor) - wg „studium...”:- obszary
usługowo-produkcyjne,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: projektowana droga główna ruchu
przyspieszonego (uchwała Nr 238/07 RMT z 28/12/2007r.)
- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

-

40
40

ul. Olsztyńska

41

41

ul. Szosa Bydgoska
(teren dawnych
zakł. Polchem)

- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zespoły, obiekty handl. i
handl.-usł. WOH
- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zespoły, obiekty handl. i
handl.-usł. WOH

-

42
ul. Legionów 222
42

43
43

ul. Grudziądzka
177

- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne
- możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

wg „studium...”:- obszar rolny bez prawa zabudowy
działki sklasyfikowane jako tereny leśne – 40, 44, 49 (w części)
działki sklasyfikowane jako tereny rolne– 37, 35/2, 49 (w części)
teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 407/12 RMT z
dnia 25.10.2012r.
teren znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu dolnego odcinka
rzeki Drwęcy
działki w części poza strefą zagrożenia powodzią
wg „studium...”:- obszar usług i lokalizacja zajezdni tramwajowej,
pod WOH ustalone tereny przy ul. Olsztyńskiej - teren istn. Galerii Bielawy i w
rejonie ul. Wapiennej
w mpzp. – zajezdnia tramwajowa z dopuszczeniem usług (uchwała Nr 130/07
RMT z 02.08.2007 r.)
wg „studium...”:- obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie we
wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
w mpzp. – przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
sąsiedni teren objęty sporządzanym projektem mpzp.(w tym grunty GMT)
sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
ponowienie poz. 4, 15

- wg „studium...” - obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie
miejscu istniejącego obiektu „Kometa”
- w mpzp. – usługi, produkcja (uchwała Nr 128/15 RMT z 27/08/2015r.)

- przeznaczenie działek na
cele leśne

- wg „studium…” – zieleń leśna
- w mpzp. przeznaczenie pod zieleń leśną i śródlądowe wody powierzchniowe
(uchwała Nr 789/14 RMT z 26/06/2014r.)

- zmiana studium
możliwość lokalizacji
ul.Żółkiewskiego33
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III etapu
trasy wschodniej
- wg „studium...”:- obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(przeznaczenie terenu wprowadzone po uwzględnieniu przez PMT uwagi
wniesionej przez mieszkańców istniejących domów jednorodzinnych
szeregowych)
- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z
dopuszczeniem wielorodzinnej
mpzp. obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa (uchwała nr 788/14 RMT z
26.06.2014)

44

44

dawna bocznica
kolejowa
odchodząca od linii
kolejowej ToruńOlek
45

45

- zmiana studium
możliwość lokalizacji
ul.Żółkiewskiego33
obiektu usł.-handl. WOH
46

46

47
ul. Czecha 20

- zmiana studium
przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

47

48
48

ul. Fantazyjna
os. Kaszczorek
49

49

50

51

52

ul. Szosa Lubicka
157a
50

ul. Żółkiewskiego
35

54
54

55

56

- ponowienie wniosku poz. 39

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium...”:- obszar usługowo-produkcyjny (zakład przemysłowy „Bella”,
w sąsiedztwie obszar wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.- usł. Bielawy
- wg „studium...”:- obszar produkcyjno - usługowy (tereny poprzemysłowe
dawnych zakładów Elana,
- brak mpzp.,
- w sąsiedztwie istniejąca hurtownia Makro
- ponowienie wniosku poz. 32

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
ul.M.Skłodowskiejobiektu usł.-handl. WOH
Curie 73
- zmiana studium 51
przeznaczenie na cele
ul. Projektowana 5
budowlano-mieszkaniowe
osiedle Kaszczorek
(terenu leśnego)
- zmiana studium 52
ul. Poznańska
przeznaczenie pod
tereny byłego
zabudowę mieszkaniową
zakładu
wielo i jednorodzinną
produkcyjnego
oraz usługową bez
„Drosed”
restrukturyzacji zakładów
przemysłowych „Drosed”

53

53

- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

Bema 44-60

55
ul. Poznańska
tereny byłego
zakładu
produkcyjnego
„Drosed”
56
Szosa Bydgoska
Pera Jonssona

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- zmiana studium przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
wielo i jednorodzinną
oraz usługową
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium…”: tereny przeznaczone pod funkcje usługowe i produkcyjne,
- w mpzp. – obszar usług oraz produkcji (z zastrzeżeniem, że produkcja
wyłącznie jako adaptacja funkcji istniejącej), na części obszaru dopuszczalna
funkcja mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako adaptacja funkcji
istniejącej (uchwała Nr 658/09 RMT z 08/10/2009r.)
- ograniczenia dla zabudowy mieszkaniowej – poziom hałasu od trasy S-10 i ul.
Gniewkowskiej oraz linii kolejowej,
- położenie w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych ‘Mała Nieszawka” ograniczenia w zagospodarowaniu terenu m.in. nie ograniczanie infiltracji wód
opadowych do gruntu i ograniczenie głębokości wykopów
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III etapu
trasy wschodniej
- wg „studium...”:- tereny zamknięte postulowane do przekształceń w kierunku
usług publicznych
- w mpzp.: usługi, komunikacja – droga publiczna dojazdowa, zieleń urządzona i
izolacyjna (uchwała Nr 51/15 RMT z 26.03.2015r.)
- wybudowany obiekt handlowy – Kaufland
- ponowienie wniosku poz. 52

- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne , tereny pod WOH ustalone w
sąsiedztwie we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: działalność gospodarcza – usługi
komercyjne, drobna produkcja i rzemiosło (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna-ciepłownictwo

57

58

57
ul. Towarowa
teren Toruńskiej
Giełdy Towarowej
58
ul. Żwirki i
Wigury,
Grudziądzka,
lokalizacja obiektu
Brico Depot

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium...”:- obszary usługowe,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi (uchwała Nr 133/07 RMT z
02/08/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.)

59
ul. Szosa
Bydgoska, Pera
Jonssona i
Łukasiewicza

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

60
ul. Rudacka
149/151

- wniosek o zachowanie
funkcji ogrodów
działkowych

- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne , tereny pod WOH ustalone w
sąsiedztwie we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: działalność gospodarcza – usługi
komercyjne, drobna produkcja i rzemiosło (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna-ciepłownictwo
(uchwała Nr 238/07 RMT z 28/12/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 61/15 RMT z
dnia 16.04.2015r.
- Sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- wg „studium...”:- tereny ogrodów działkowych,
- brak mpzp.

61
od węzła
Olsztyńskiego do
węzła
Wschodniego
62
ul. Legionów 222

- zmiana studium- zmiana
przebiegu trasy
średnicowej od węzła
Olsztyńskiego do węzła
Wschodniego
- zmiana mpzp.przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne
- zmiana studium możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej
powyżej 2 000m2 ,
wprowadzenie zabudowy
wielorodzinnej, handlu i
usług
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 , wprowadzenie
zabudowy wielorodzinnej,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

59

60

61

62

63
ul. Żwirowa i
Apatora
63

64

64
ul. Żwirki i Wigury
84

65
ul. Żółkiewskiego
33, 35 i 35b
65

66
66.1
Rudak przy Trasie
Nowomostowej

66

(uchwała Nr 238/07 RMT z 28/12/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 61/15 RMT z
dnia 16.04.2015r.
- Sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: przemysł, składy, usługi (uchwała Nr
932/05 RMT z 29/12/2005r.)

- zmiana zapisów i funkcji
na zab.mieszakniową
wielorodzinną oraz
f.usługowe

66.2
teren pomiędzy
Żółkiewskiego,
Lubicką i Targową

- zmiana przeznaczenia z
przemysłowo-składowej
na zabudowę
mieszk.wielorodzinną,
usługowa i handlową

66.3

- uzupełnienie funkcji

- wg „studium…” – droga główna ruchu przyspieszonego,
- w mpzp. - projektowana droga główna „trasy średnicowej” (uchwała Nr 867/05
RMT z 06/10/2005r.), (uchwała Nr 37/07 RMT z 11/01/2007r.), (uchwała Nr
130/07 RMT z 02/08/2007r.),
ponowienie poz. 4, 15, 42

- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, przebieg linii wysokiego
napięcia,
- brak mpzp.

- wg „studium...”:- obszary usługowe
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz
usługi komercyjne, ulica lokalna, dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
(uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III etapu
trasy wschodniej
- wg „studium…”- obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
ogrodów działkowych, ulica klasy G
- część obszaru objęta mpzp.: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz usługi
komercyjne, usługi publiczne, zieleń urządzona, komunikacja publiczna
(uchwała Nr 405/08 RMT z 02/10/2008r.), (uchwała Nr 591/09 RMT z
09/07/2009r.)
- charakter istniejącej i realizowanej zabudowy (wg w/w planów) uniemożliwia
zmianę charakteru zabudowy na wielorodzinną
- wg „studium…”- obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vogólnych cech rozplanowania
- w części terenu objętego mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi
przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
(uchwała Nr 592/2009 RMT z 29/07/2009r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
- wg „studium...”:- obszar produkcyjno - usługowy (tereny poprzemysłowe

przemysłu i składów o
funkcje usługowe,
handlowe i biurowe

teren Elany

66.4
teren pomiędzy
ul. Andersa a
półdniową
obwodnicą miasta

66.5
rejon Uniwersamu

66.6
tereny
Żółkiewskiego,
CurieSkłodowskiej,
Wschodnia

-

66.8
obszar całego
miasta
66.9
teren Polmosu

-

66.10
ul. Sienkiewicza,
zajezdnia
tramwajowa
66.11
tereny wojskowe w
rejonie ulic Przy
Kaszowniku,
Sobieskiego,
Gregorkiewicza,
Dobrzańska
67
ul. Międzyrzecze,
ul. Fantazyjna

-

68
Teren po byłych
zakładach Polchem

- część objęta projektem mpzp. (uchwała Nr 192/11 RMT z 27.10.2011)
- wg „studium...”:- obszary usługowe, przebieg ulicy klasy G,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni pow.
2000m², komunikacja publiczna (uchwała Nr 364/08 RMT z 24.07.2008)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 197/15 RMT z
dnia 17.12.2015r.
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, przebieg linii wysokiego napięcia,
- w mpzp.: usługi, tereny przeznaczone pod obiekty handlowe o powierzchni
pow. 2000m², komunikacja publiczna (uchwała Nr 112/11 RMT z 26.07.2011)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III etapu
trasy wschodniej
przeznaczenie
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, usług w zieleni, obszary
komercyjne, handlowe,
zieleni chronionej, występowanie gleb o III klasie bonitacyjnej, przebieg linii
usługowe, biurowe
wysokiego napięcia
- w mpzp.: podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni pow. 2000m²,
przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 229/07 RMT z 13/12/2007r.)
(uchwała Nr 253/03 RMT z 20/11/2003r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 523/13 RMT z
dnia 18.04.2013r.
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.
wprowadzenie zapisów
- wg „studium…”- lokalizacja obiektów WOH ustalona punktowo w różnych
umożliwiających
częściach miasta
realizacje WOH
- część lokalizacji wg studium ustalono w mpzp.
wprowadzanie funkcji
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny,
mieszkaniowej, usługowej - w sporządzanym projekcie mpzp teren ustalono pod usługi i produkcje oraz
i biurowej
ulice główną ruchu przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006)
wprowadzenie usług,
- wg „studium…”- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
handlu z dopuszczeniem
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi (uchwała Nr
funkcji mieszkaniowej
957/06 RMT z 09.02.2006)

- zabudowa prestiżowa, bez
możliwości realizacji
przedsięwzięć
docelowych. Docelowa
likwidacja targowiska
- przeznaczenie pod
funkcje handlowe,
biurowe z dopuszczalna
miejscowo funkcją
mieszkaniową

66.7
ul. Bydgoska,
tereny Polchemu i
miejskie za
oczyszczalnią

67

68

- wprowadzenie zabudowy
przemysłowo-skladowej z
funkcjami usługowobiurowymi

dawnych zakładów Elana) i usługowy
- przyległe tereny objęte mpzp.:
- (uchwała Nr 825/10 RMT z dnia 08.07.2010r.), (uchwała Nr 451/12 RMT z
dnia 13.12.2012r.), (uchwała Nr 568/13 RMT z dnia 25.07.2013r.),
- w sąsiedztwie istniejąca hurtownia Makro
- wg „studium...”:- tereny zamknięte – potencjalne rezerwa dla rozwoju
przestrzennego miasta, przebieg ulicy klasy G oraz zlokalizowany węzeł
Kluczyki, przebieg linii wysokiego napięcia,
- niewielka część objęta mpzp.: tereny obrony narodowej (uchwała Nr 696/98
RMT z dnia 16.04.1998r.),
- w mpzp.: tereny obiektów usługowo-produkcyjnych, składów, magazynów;
teren zabudowy usługowej w zieleni urządzonej; zieleń urządzona –park leśny;
komunikacja –droga publiczna- zbiorcza; komunikacja-droga publicznadojazdowa (uchwała Nr 199/15 RMT z 17.12.2015)

-

- wprowadzenie funkcji
centrotwórczych z
usługami, handlem i
mieszkalnictwem

- wg „studium…”- obszar usług publicznych w zieleni i usług w zieleni
- w mpzp.: usługi i parking wielopoziomowy, ulica dojazdowa (uchwała Nr
823/14 RMT z 24.07.2014)
- część terenu objęta przystąpieniem (uchwała Nr 168/11 RMT z 08.09.2011)

- zmiana studium –
wprowadzenie
przeznaczenia terenu pod
zieleń urządzoną, sport i
rekreacje, agroturystykę
(na części obszaru poł.
bliżej osiedla
:”Kaszczorek”), oraz
możliwość zabudowy
zagrodowej, letniskowej i
agroturystyki (na obszarze
obejmującym m.in.
ogrody działkowe R.O.D.
„Międzyrzecze”)
- zmiana studium –
rozszerzenie
przeznaczenia o funkcję
WOH, przeznaczenie
dopuszczalneob.produkcyjne, składy
magazyny, zieleń,
parkingi, zabudowy
wielorodzinnej,
urządzenia infrastr.techn.

- wg „studium...”:- obszar rolny bez prawa zabudowy
- działki 40, 44 sklasyfikowane jako tereny leśne oraz działka 49 sklasyfikowana
w części jako las i jako tereny rolne
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 407/12 RMT z
dnia 25.10.2012r.
- teren znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu dolnego odcinka
rzeki Drwęcy
- działki częściowo poza strefą zagrożenia powodzią (wg map roboczych z
2014r.)

- wg „studium...”:- obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie we
wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
- w mpzp. – przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
- sąsiedni teren objęty sporządzanym projektem mpzp.
(w tym grunty GMT)
- sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
2012r.

drogowej Kontrakt z

69

- wprowadzanie funkcji
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
usługowej komercyjnej
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
wprowadzenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny,
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi i produkcje oraz
ulice główną ruchu przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006)

74
ul. Grudziądzka –
ogrody działkowe

- zmiana studium –
zachowanie istniejących
ogrodów działkowych

75
ul. Włocławska
32-46

-zmiana studium –
wprowadzenie funkcji
usługowej

- wg „studium…”- obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: zabudowa wielorodzinna o niskiej
intensywności (uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi (uchwała Nr 1069/06 RMT z
13/07/2006r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- wg „studium…”- obszar zieleni parkowej,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: ulica główna (uchwała Nr 736/2001
RMT z 05/04/2001r.)

76
ul. Port Drzewny

- wg „studium…”- obszary rolne bez prawa zabudowy, tereny ogrodów
- zmiana studium –
działkowych, przebieg napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV
wprowadzenie zabudowy
- brak mpzp.
mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej,
sportu i rekreacji oraz
zachowanie istniejącej
funkcji ogrodów
działkowych

77
ul. Dziewulskiego
38

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2

- wg „studium…”- obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- brak mpzp.
- istniejąca pętla autobusowa

78
przy Trasie
Średnicowej i ul.
Legionów

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2

79
ul. Bema 44-60

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2

- wg „studium…”- obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: obszar usług komercyjnych, ulica
lokalna (uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi, droga publiczna lokalna
(uchwała Nr 1069/06 RMT z 13/07/2006r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- ponowienie wniosku poz. 54

80
Żółkiewskiego 31a

- zmiana studium –
zwiększenie powierzchni
sprzedaży lokali
handlowych sprzedaży
detalicznej

69
teren Polmosu

70

70
ul. Żółkiewskiego
33

71

71
Szosa Bydgoska
Pera Jonssona

72

72
Szosa Bydgoska,
Broniewskiego

73
ul. Legionów 222
73

74

75

76

77

78

79

80

źródło: opracowanie własne

- ponowienie poz. 45, 46 i części 65

- ponowienie poz. 56 i części 59

- wg „studium...”:- obszary usługowe, tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie
we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi z dopuszczeniem zielni, dróg
wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej (uchwała Nr 875/10 RMT z
30/09/2010r.)
- ponowienie poz. 4, 15, 42, 62

- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, obszar wyznaczony pod
lokalizację obiektu usł.-handl. WOH w którym żaden z wydzielonych lokali
handlowych sprzedaży detalicznej nie przekracza 1500 m² powierzchni
sprzedaży,
- w mpzp. - podstawowe: usługi, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², w którym żaden z wydzielonych lokali
handlowych sprzedaży detalicznej nie przekracza 1500 m² powierzchni
sprzedaży (uchwała Nr 112/11 RMT z 02/06/2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus

Załącznik tabelaryczny nr 14
B.VIII.5.Wykaz wniosków sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian dotyczące
zabudowy mieszkaniowej
Lp.

1

Oznaczenie
wniosku
wg rys. nr 50
Teren objęty
wnioskiem
2

Przedmiot wniosku

Ustalenia „Studium...”
uwarunkowania

3

4

I. Wnioski złożone przed przystąpieniem do zmiany studium
1

1
ul. Łokietka
-dawne Młyny

2

2
ul. Kościuszki
i ul. Dworcowa

3

3
ul. Polna 1
(Fort VII)

4

4
ul. Legionów
i ul. Inżynierska

5

5
ul. Łokietka

- przeznaczenie d. Młynów
wraz z terenem
przyległym pod zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną z niewielką
częścią na cele
komercyjne, handlowe i
rekreacyjne.,
- proponowany budynek
punktowy o wys. 16
kondygnacji w cz.
północnej w rejonie trasy
średnicowej (d. Młyny – o
wys. 6-8 kond.);
- zmiana mpzp. przeznaczenie na funkcję
mieszkaniową
wielorodzinną z
uzupełniającą: handel i
usługi

- zmiana studiumprzeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne, usługi
hotelarskie, rekreację i
turystykę, zieleń
- zmiana mpzp. uchwała nr
531/04 z 22 lipca 2004r.przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne
- przeznaczenie dawnych
Młynów na lofty i lokale
biurowe

-dawne Młyny

6

8
ul. Księżycowa
i ul. Turystyczna

7

9
rejon GPZ
Rubinkowo – ul.
Bukowa

8

10
ul.Grudziądzka

- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

- zmiana mpzp. przeznaczenie pod
budownictwo
jednorodzinne i
wielorodzinne, obszar
usług komercyjnych
:handel, usługi
- zmiana mpzp. przeznaczenie pod

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w tym potencjalna
lokalizacja WOH z kat. III, wymagający przekształceń – uporządkowania
funkcjonalno-przestrzennego, w tym określenia zasad obsługi komunikacyjnej,
wymiany części zabudowy o niskiej wartości technicznej, zagospodarowania d.
Młynów
z
poszanowaniem
walorów
historyczno-kulturowych,
zagospodarowaniem cieku Strugi Toruńskiej,
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: usługi w tym: z zakresu handlu, handlu
hurtowego, hotelarstwa, gastronomii, obsługi biznesu, kultury, nauki, szkolnictwa
wyższego, sportu i rekreacji (uchwała Nr 876/14 RMT z dnia 23.10.2014 r.),
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- od północy realizowany odcinek Trasy Średnicowej

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w bezpośrednim
sąsiedztwie planowanej „trasy Nowomostowej”, wskazany do przebudowy,
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi i produkcję,
powierzchniowe wody śródlądowe i zieleń rekreacyjną oraz ulicę główną ruchu
przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006),
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- w stanie istniejącym na części terenu funkcjonują firmy produkcyjne nie
zgłaszające zamiaru zmiany profilu działalności
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni leśnej, w tym zieleni fortecznej z
określeniem zasad i wymagań dot. możliwości wykorzystania fortów i terenów
przyległych dla f. użytkowych w oparciu o „Program ochrony i
zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego zespołu fortecznego”, Fort
VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura 2000 – Dyrektywa siedliskowa
(nietoperze),
- w obowiązującym. mpzp. (uchwała Nr 872/10 RMT z 07.08.2010) w obrębie
Fortu ustalono przeznaczenie terenów pod zieleń i usługi - adaptację istniejącej
zabudowy i możliwość realizacji zabudowy rozproszonej.
- wg „studium...” obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny
- teren w sąsiedztwie istniejącej i adaptowanej zajezdni MZK z planowaną stacją
tankowania biogazem i terenami składów (zgodnie z obowiązującym. m.p.z.p. –
uchwała nr 531/04 RMT z 22.07.2004),
- sąsiedztwo linii kolejowej Toruń Wsch.-Toruń Płn.
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny, w tym potencjalna
lokalizacja WOH z kat. III, wymagający przekształceń – uporządkowania
funkcjonalno-przestrzennego, w tym określenia zasad obsługi komunikacyjnej,
wymiany części zabudowy o niskiej wartości technicznej, zagospodarowania d.
Młynów
z
poszanowaniem
walorów
historyczno-kulturowych,
zagospodarowaniem cieku Strugi Toruńskiej,
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: usługi w tym: z zakresu handlu, handlu
hurtowego, hotelarstwa, gastronomii, obsługi biznesu, kultury, nauki, szkolnictwa
wyższego, sportu i rekreacji (uchwała Nr 876/14 RMT z dnia 23.10.2014 r.)
- niekorzystne war. gruntowo-wodne,
- od północy zrealizowany odcinek Trasy Średnicowej
- wg „studium...” - teren funkcjonalny ogrodów działkowych, z dopuszczeniem
zmian przeznaczenia nie powodującym zwiększenia intensywności zabudowy lub
użytkowania terenu lub zmniejszenia pow. biologicznie czynnej, obszar
wskazany jako problemowy – tereny zagrożenia powodziowego,
- obowiązujący mpzp.: ogrody działkowe (uchwała Nr 834/2001 RMT z dnia
13.09.2001 r.)
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni parkowej, GPZ Rubinkowo wraz z
liniami WN 110 kV, teren przyległy do Strugi Toruńskiej i planowanej Trasy
średnicowej
- obowiązujący mpzp. – zieleń parkowa i usługi sportowe z dopuszczeniem
zabudowy integralnie z nimi związanej (uchwała Nr 130/07 RMT z 02/08/2007r.)
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usług w sąsiedztwie „Trasy średnicowej” i
drogi krajowej nr 1 (ul. Grudziądzka – docelowo droga główna G),

113a

zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

- obowiązujący mpzp. – przeznaczenie – usługi dopuszczeniem mieszkalnictwa
wielorodzinnego (uchwała Nr 132/11 RMT z dnia 30.06.2011 r.)
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny położony w rejonie
skrzyżowania drogi krajową nr 15 z planowaną drogą zbiorczą
- zgodnie z proj. mpzp. dla wsi Grębocin gm. Lubicz – tereny przyległe
przeznaczone są pod usługi komercyjne nieuciążliwe
- mpzp przeznaczenie terenu pod usługi (uchwała Nr 732/10 RMT z dnia
21.01.2010 r.)
- wg „studium...” - obszar funkcjonalny zieleni leśnej, w tym zieleni fortecznej z
określeniem zasad i wymagań dot. możliwości wykorzystania fortów i terenów
przyległych dla f. użytkowych w oparciu o „Program ochrony i
zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego zespołu fortecznego”, Fort
VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura 2000 – Dyrektywa siedliskowa
(nietoperze)
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna na obiekcie fortecznym, usługi
w zieleni parkowej (fortecznej) (uchwała Nr 827/10 RMT z dnia 08.07.2010 r.)

9

11
ul. Olsztyńska,
przy granicy z
wsią Grębocin
gm. Lubicz

- sporządzanie mpzp. i
przeznaczenie terenu pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne

10

12

- zmiana studiumprzeznaczenie terenu d.
Torwinu na zabudowę
wielorodzinną
mieszkaniową z usługami
i infrastrukturą
towarzyszącą oraz o
częściowe wprowadzenie
funkcji rekreacyjnej
- zmiana mpzp. odstąpienie od realizacji
trasy i przeznaczenie
przedmiotowego terenu
pod budownictwo
mieszkaniowe;
- zmiana mpzp – zmiana
przeznaczenia terenów
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na
wielorodzinną i zmiana
wysokości zabudowy
ponowienie wniosku poz.4

ul. Polna 1
(Fort VII)

11

13
13-1
Trasa Kościuszki

13-4
os„Łódzka
Strzałowa”

12

13

15
ul. Legionów
i ul. Inżynierska
17
ul Słowicza

14

19
ul. Zakosy

- zmiana mpzp.wprowadzenie zabudowy
bliźniaczej jednorodzinnej
w miejsce wolnostojącej
oraz zmniejszenie
minimalnej powierzchni
działek z 600m² do 300350m²
- zmiana mpzp dopuszczenie zabudowy
jednorodzinnej na
niezadrzewionej części
skarpy
- zmiana mpzp dopuszczenie zabudowy
jednorodzinnej na
niezadrzewionej części
skarpy

15

20
ul. Zakosy

16

- zmiana mpzp. – wielkość
22
ul. Przy Grobli
powierzchni działki z
Nieszawska i
5000m² na 2000m²
Zagrodowa
mpzp. P55ZD ogrody działkowe
23
teren przy ul.
Przy Grobli
Nieszawskiej i
Zagrodowej
mpzp. P55ZD ogrody działkowe
- zmiana studium 25
ul. Morwowa,
przeznaczenie pod
zabudowę jednorodzinną z
dopuszczeniem zabudowy
usługowej, dopuszczalna
powierzchnia zabudowy 50%, minimalna
powierzchnia biologicznie
czynna- 30%

17

18

- wg „studium...”:- droga zbiorcza - Trasa Kościuszki
- mpzp. ustalony przebieg trasy w pasie ul. Podgórnej (uchwała Nr 424/12 RMT z
dnia 22.11.2012 r.)

- wg „studium...”:- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – generalnie do
utrzymania przeznaczenie ustalone w mpzp.,
- zmiana dotyczy przeznaczenia terenów pod zabudowę wielorodzinną na terenach
niezabudowanych sąsiadujących z istniejąca zabudową wielorodzinna

- wg „studium..”-obszar funkcjonalny ogrody działkowe oraz minimalna
powierzchnia nowo wydzielonych działek 1000 m² i powierzchnia biologicznie
czynna 60%
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolno stojąca oraz: minimalna powierzchnia nowo wydzielonych
działek budowlanych - 600 m² pod zabudowę wolnostojącą i nakaz zachowania
60% powierzchni biologicznie czynnej (uchwała Nr 133/05 RMT z 29/12/2005r.).
- wg „studium..”- obszar funkcjonalny zieleni leśnej, obszar zagrożony osuwaniem
się mas ziemnych,
- w obowiązującym m.p.z.p.- przeznaczenie podstawowe – zieleń leśna (uchwała
Nr 834/2001 z 13/09/2001r.),
- działki leśne wg ewidencji (Ls), dojazd drogami leśnymi (Lasy SP, uznane za
ochronne), brak infrastruktury technicznej.
- wg „studium..”- obszar funkcjonalny zieleni leśnej, obszar zagrożony osuwaniem
się mas ziemnych,
- w obowiązującym m.p.z.p.- przeznaczenie podstawowe – zieleń leśna (uchwała
Nr 834/2001 RMT z 13/09/2001r.),
- działki leśne wg ewidencji (Ls), dojazd drogami leśnymi (Lasy SP, uznane za
ochronne), brak infrastruktury technicznej
- wg „studium...”:- obszary funkcjonalne: rolne z prawem zabudowy oraz ogrody
działkowe (obszar potencjalnie zagrożony powodzią),
- fragment obszaru wg obowiązującego m.p.z.p., przeznaczenie podstawowe ogrody działkowe, oraz funkcja uzupełniająca: zabudowa zagrodowa oraz
minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek - 0,5ha (uchwała Nr
754/2001 RMT z 26/04/2001r.)
- obszar potencjalnego zagrożenia powodziowego (zagrożenie przesiąkania lub
przerwania wałów przeciwpowodziowych)

- wg „studium...”:- obszary funkcjonalny zieleni leśnej, w sąsiedztwie obszaru
chronionego krajobrazu Las Papowski,
- działka nr 56 zgodnie ze „studium...” znajduje się granicach strefy ekologicznej E
i podstrefie E1-gdzie dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową jej
rozbudowę oraz realizację nowej zabudowy jako uzupełnienie w/w zabudowy,
- tereny sąsiednie w rejonie ul. Morwowej, wskazane pod działalność usługową i
produkcyjną,
- dla działki nr 56 wydano decyzję o war. zabudowy 203/10/2008 – rozbudowa
inst. siedliska rol. dom mieszk. (poza częścią leśną działki)

II. Wnioski złożone po ogłoszeniu i obwieszczeniu w prasie w terminie składania wniosków
(od 16/11/2009 do 31/12/2009) – po przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
19

26
ul.Bema

- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
(wys. 4-12 kond.) i usług
oraz na dz. 207/2 –
zapewnienie dojazdu

20

27

- zmiana studium wydzielenie z istniejącej:
drugiej działki budowlanej
z możliwością zabudowy
jednorodzinnej wraz
zapewnieniem dojazdu
- zmiana studium –
przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

ul. Gościnna
os. Kaszczorek
21

29
ul.Chrzanowskie
go
i Na Zapleczu

22

30
1.Trasa
Kościuszki

- wg „studium...”: - obszar funkcjonalny zieleni parkowej, strefa ochrony
konserwatorskiej III- obszar ze znacznym udziałem elementów historycznych
ukształtowanej struktury przestrzennej o wart. Kulturowych
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe.: zieleń leśna o funkcji publicznego parku
leśnego (uchwała Nr 875/14 RMT z dnia 23.10.2014 r.)
- dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy pod mieszkalnictwo
wielorodzinne o wysokości VI kond.
- wg „studium...”: - obszar funkcjonalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejteren problemowy zagrożony powodzią,
- w obowiązującym mpzp. osiedla Kaszczorek - teren przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (uchwała Nr 834/2001 RMT z 13/09/2001r.).
- wg „studium...”:-obszar funkcjonalny usługowo-produkcyjny ,
- położenie w dawnej strefie ochronnej zakładu „Elana”, w obrębie tzw.
wschodniego zespołu przemysłowo – składowego ( największe źródło
zanieczyszczeń w Toruniu) – w sąsiedztwie hurtowni Makro,
- w obowiązującym mpzp.- obszar przeznaczono pod usługi ( w tym produkcja,
magazyny) - uchwała Nr 761/10 RMT z 18/03/2010r.

ponowienie wniosku poz.13

4. osiedle
„Łódzka/Strzało
wa”
23

32
ul. Projektowana
5 osiedle
Kaszczorek

- zmiana studium przeznaczenie na cele
budowlano-mieszkaniowe
(terenu leśnego)

24

33
ul. Morwowa

- zmiana studium przeznaczenie pod
mieszkalnictwo
wielorodzinne,
jednorodzinne. oraz usługi

- wg „studium...” obszar funkcjonalny zieleni leśnej
- w mpzp. „ Kaszczorek” działka przeznaczona pod zieleń leśną (uchwała Nr
834/2001 RMT z 13/09/2001r.)
- zmiana dotychczasowych ustaleń naruszy zwarty kompleks leśny oraz wywoła
problemowe rozwiązanie skomunikowania i uzbrojenia terenu
- działka 67/19 sklasyfikowana jako las
- opinia WŚiZ z 05.12.2003r. ws. niskiej jakości drzewostanu na działce
- ponowienie wniosku poz. 25

III. Pisma z propozycjami zmian, złożone po terminie składania wniosków (2010-2015)
25

34
ul. Polna
(Fort VII)

26

35
ul. Polna
(Fort VII)

27

39
ul. Fantazyjna
os. Kaszczorek

- zmiana studium
przeznaczenie terenu na
zabudowę wielorodzinną
mieszkaniową (6 kond.) z
usługami i infrastrukturą
towarzyszącą
- zmiana studium
przeznaczenie terenu na
zabudowę wielorodzinną
mieszkaniową (6 kond.) z
usługami i infrastrukturą
towarzyszącą
- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

- w tym zieleni fortecznej z określeniem zasad i wymagań dot. możliwości
wykorzystania fortów i terenów przyległych dla f. użytkowych w oparciu o
„Program ochrony i zagospodarowania obiektów i obszarów historycznego
zespołu fortecznego”, Fort VII wpisany do rejestru zabytków, objęty Natura
2000 – Dyrektywa siedliskowa (nietoperze)
- w mpzp. przeznaczenie podstawowe: zieleń leśna na obiekcie fortecznym, usługi
w zieleni parkowej (fortecznej) (uchwała Nr 827/10 RMT z dnia 08.07.2010 r.)

-

28

47
ul. Czecha 20

- zmiana studium
przeznaczenie terenu pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną

-

29

48
ul. Fantazyjna

- zmiana studium –
przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową

-

wg „studium...”:- obszar rolny bez prawa zabudowy
działki sklasyfikowane jako tereny leśne – 40, 44, 49 (w części)
działki sklasyfikowane jako tereny rolne– 37, 35/2, 49 (w części)
teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 407/12 RMT z
dnia 25.10.2012r.
teren znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu dolnego odcinka
rzeki Drwęcy
działki w części poza strefą zagrożenia powodzią
wg „studium...”:- obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(przeznaczenie terenu wprowadzone po uwzględnieniu przez PMT uwagi
wniesionej przez mieszkańców istniejących domów jednorodzinnych
szeregowych)
teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z
dopuszczeniem wielorodzinnej
mpzp. obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa (uchwała nr 788/14 RMT z
26.06.2014)
ponowienie wniosku poz. 39

30

31

os. Kaszczorek
jednorodzinną
- zmiana studium 51
ul. Projektowana 5
przeznaczenie na cele
osiedle Kaszczorek
budowlano-mieszkaniowe
(terenu leśnego)
- zmiana studium 52
ul. Poznańska
przeznaczenie pod
tereny byłego
zabudowę mieszkaniową
zakładu
wielo i jednorodzinną
produkcyjnego
oraz usługową bez
„Drosed”
restrukturyzacji zakładów
przemysłowych „Drosed

32

62
ul. Legionów 222

- zmiana mpzp.przeznaczenie pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne

33

63
ul. Żwirowa i
Apatora

34

64
ul. Żwirki i
Wigury 84

35

66.1
Rudak przy Trasie
Nowomostowej

- zmiana studium możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej
powyżej 2 000m2 ,
wprowadzenie zabudowy
wielorodzinnej, handlu i
usług
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 , wprowadzenie
zabudowy wielorodzinnej,
- zmiana zapisów i funkcji
na zab. mieszkaniową
wielorodzinną oraz f.
usługowe

36

66.2
teren pomiędzy
Żółkiewskiego,
Lubicką i Targową

-

37

66.6
tereny

-

Żółkiewskiego,
CurieSkłodowskiej,
Wschodnia
-

66.9
teren Polmosu

39

66.10
ul. Sienkiewicza,
zajezdnia
tramwajowa
66.11
- wprowadzenie funkcji
tereny wojskowe
centrotwórczych z
w rejonie ulic Przy
usługami, handlem i
Kaszowniku,
mieszkalnictwem
Sobieskiego,
Gregorkiewicza,
Dobrzańska
- zmiana studium –
68
Teren po byłych
rozszerzenie
zakładach Polchem
przeznaczenia o funkcję
WOH, przeznaczenie
dopuszczalneob.produkcyjne, składy
magazyny, zieleń,

41

- wg „studium…”: tereny przeznaczone pod funkcje usługowe i produkcyjne,
- w mpzp. – obszar usług oraz produkcji (z zastrzeżeniem, że produkcja wyłącznie
jako adaptacja funkcji istniejącej), na części obszaru dopuszczalna funkcja
mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako adaptacja funkcji istniejącej
(uchwała Nr 658/09 RMT z 08/10/2009r.)
- ograniczenia dla zabudowy mieszkaniowej – poziom hałasu od trasy S-10 i ul.
Gniewkowskiej oraz linii kolejowej,
- położenie w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych ‘Mała Nieszawka” ograniczenia w zagospodarowaniu terenu m.in. nie ograniczanie infiltracji wód
opadowych do gruntu i ograniczenie głębokości wykopów
ponowienie poz. 4, 15, 42

- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, przebieg linii wysokiego
napięcia,
- brak mpzp.

- wg „studium...”:- obszary usługowe
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz
usługi komercyjne, ulica lokalna, dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
(uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- wg „studium…”- obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
ogrodów działkowych, ulica klasy G
- część obszaru objęta mpzp.: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz usługi
komercyjne, usługi publiczne, zieleń urządzona, komunikacja publiczna
(uchwała Nr 405/08 RMT z 02/10/2008r.), (uchwała Nr 591/09 RMT z
09/07/2009r.)
- charakter istniejącej i realizowanej zabudowy (wg w/w planów) uniemożliwia
zmianę charakteru zabudowy na wielorodzinną
zmiana przeznaczenia z
- wg „studium…”- obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
przemysłowo-składowej
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vna zabudowę
ogólnych cech rozplanowania
mieszk.wielorodzinną,
- w części terenu objętego mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi
usługowa i handlową
przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
(uchwała Nr 592/2009 RMT z 29/07/2009r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
przeznaczenie pod funkcje - wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, zabudowa mieszkaniowa
handlowe, biurowe z
jednorodzinna, przebieg linii wysokiego napięcia,
dopuszczalna miejscowo
- w mpzp.: usługi, tereny przeznaczone pod obiekty handlowe o powierzchni pow.
funkcją mieszkaniową
2000m², komunikacja publiczna (uchwała Nr 112/11 RMT z 26.07.2011)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III etapu
trasy wschodniej
wprowadzanie funkcji
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny,
mieszkaniowej, usługowej - w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi i produkcje oraz
i biurowej
ulice główną ruchu przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006),
wprowadzenie usług,
- wg „studium…”- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
handlu z dopuszczeniem
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi (uchwała Nr
funkcji mieszkaniowej
957/06 RMT z 09.02.2006)

38

40

- ponowienie wniosku poz. 32

- wg „studium…”- obszar usług publicznych w zieleni i usług w zieleni
- w mpzp.: usługi i parking wielopoziomowy, ulica dojazdowa (uchwała Nr
823/14 RMT z 24.07.2014)
- część terenu objęta przystąpieniem (uchwała Nr 168/11 RMT z 08.09.2011)

- wg „studium...”:- obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie we
wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
- w mpzp. – przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
- sąsiedni teren objęty sporządzanym projektem mpzp.

parkingi, zabudowy
wielorodzinnej,
urządzenia infrastr.techn.
42

69
teren Polmosu

43

73
ul. Legionów 222

44

76
ul. Port Drzewny

- wprowadzanie funkcji
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
usługowej komercyjnej
- zmiana studium –
wprowadzenie zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

(w tym grunty GMT)
- sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny,
- w sporządzanym projekcie mpzp. teren ustalono pod usługi i produkcje oraz
ulice główną ruchu przyspieszonego (uchwała Nr 957/06 RMT z 09.02.2006),
- ponowienie poz. 4, 15, 42, 62

- wg „studium…”- obszary rolne bez prawa zabudowy, tereny ogrodów
- zmiana studium –
działkowych, przebieg napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV
wprowadzenie zabudowy
- brak mpzp.
mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej,
sportu i rekreacji oraz
zachowanie istniejącej
funkcji ogrodów
działkowych

Źródło: opracowanie własne

Załącznik tabelaryczny nr 15
B.IX.2.3. Wykaz wniosków do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” i pism z propozycjami zmian - dotyczące usług w tym obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2 (WOH)
Lp.

1

Oznaczenie
wniosku
wg rys. 50
Teren objęty
wnioskiem
2

Przedmiot wniosku

Ustalenia „Studium...”
uwarunkowania

3

4

I. Wnioski złożone przed przystąpieniem do zmiany studium
1

16
Dworzec Toruń
Główny

2

21
ul. Targowa, Szosa
Lubicka,
Żółkiewskiego (w
tym teren dawnego
zakładu Tormięs)

- zmiana studium
umożliwiająca realizację
kompleksu usł.-handl (w
nawiązaniu do
sporządzonej koncepcji
zagospodarowania dworca
z 10/2008)
- zmiana studium lokalizacja obiektów
handlowych o
powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m²

- wg „studium...”: obszar usług i kolei,
- teren dworca objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji i Lokalnym
Programem Rozwoju,
- strefa ochrony konserwatorskiej nr V- ogólnych cech rozplanowania

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vogólnych cech rozplanowania,
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi i
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (uchwała Nr 592/09 RMT z dnia
09.07.2009 r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014 r.)
- sąsiedztwo terenów rozwojowych WOH (Apator)

II. Wnioski złożone po ogłoszeniu i obwieszczeniu w prasie w terminie składania wniosków
(od 16/11/2009 do 31/12/2009) – po przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
3

31
ul. Targowa
i ul. Lubicka

- zmiana studiumdopuszczenie lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m²

- wg „studium...” - obszar funkcjonalny usługowo- produkcyjny oraz usługowy,
wskazany do przekształceń, objęty strefą ochrony konserwatorskiej nr Vogólnych cech rozplanowania,
- w obowiązującym mpzp.- przeznaczenie podstawowe terenów pod usługi i
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (uchwała Nr 592/09 RMT z dnia
09.07.2009 r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 859/14 RMT z
dnia 25.09.2014 r.)
- sąsiedztwo terenów rozwojowych WOH (Apator)

III. Pisma z propozycjami zmian, złożone po terminie składania wniosków (2010-2015)
4

5

6

7

8

- wg „studium...”:- obszar terenów gospodarki ściekowej oraz zieleni ochronnej i
wód powierzchniowych (część terenu w strefie zagrożenia powodziowego)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 523/13 RMT z
dnia 18.04.2013 r.)
- sąsiedztwo oczyszczalni ścieków
- zmiana studium –
- wg „studium...”:- obszar usług i lokalizacja zajezdni tramwajowej,
40
ul. Olsztyńska
przeznaczenie pod zespoły, - pod WOH ustalone tereny przy ul. Olsztyńskiej - teren istn. Galerii Bielawy i w
obiekty handl. i handl.-usł.
rejonie ul. Wapiennej
WOH
- w mpzp. – zajezdnia tramwajowa z dopuszczeniem usług (uchwała Nr 130/07
RMT z 02.08.2007 r.)
- zmiana studium –
- wg „studium...”:- obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie we
41
ul. Szosa Bydgoska
przeznaczenie pod zespoły,
wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
(teren dawnych
obiekty handl. i handl.-usł. - w mpzp. – przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 253/03 RMT z
zakł. Polchem)
WOH
20/11/2003r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
- sąsiedni teren objęty sporządzanym projektem mpzp.(w tym grunty GMT)
- sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- możliwość lokalizacji
- wg „studium...” - obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie
43
ul. Grudziądzka
obiektu usł.-handl. WOH
miejscu istniejącego obiektu „Kometa”
177
- w mpzp. – usługi, produkcja (uchwała Nr 128/15 RMT z 27/08/2015r.)
- zmiana studium –
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
45
ul.Żółkiewskiego33
możliwość lokalizacji
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
obiektu usł.-handl. WOH
- brak mpzp.,
37
ul. Szosa Bydgoska

- zmiana studium przeznaczenie pod
zabudowę przemysłowo
składową

9

- zmiana studium –
46
ul.Żółkiewskiego33
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

10

49
ul. Szosa Lubicka
157a

11

- zmiana studium –
50
ul.M.Skłodowskiejmożliwość lokalizacji
Curie 73
obiektu usł.-handl. WOH

12

53
ul. Żółkiewskiego
35

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

13

54
ul. Bema 44-60

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

14

56
Szosa Bydgoska
Pera Jonssona

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

15

57
ul. Towarowa
teren Toruńskiej
Giełdy Towarowej
58
ul. Żwirki i
Wigury,
Grudziądzka,
lokalizacja obiektu
Brico Depot
59
ul. Szosa
Bydgoska, Pera
Jonssona i
Łukasiewicza

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

18

63
ul. Żwirowa i
Apatora

19

64
ul. Żwirki i Wigury
84

20

65
ul. Żółkiewskiego
33, 35 i 35b

- zmiana studium możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej
powyżej 2 000m2 ,
wprowadzenie zabudowy
wielorodzinnej, handlu i
usług
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 , wprowadzenie
zabudowy wielorodzinnej,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

16

17

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III
etapu trasy wschodniej
- wg „studium...”:- obszar usługowo-produkcyjne (zakład przemysłowy „Bella”,
w sąsiedztwie obszar wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Bielawy
- wg „studium...”:- obszar produkcyjno - usługowy (tereny poprzemysłowe
dawnych zakładów Elana,
- brak mpzp.,
- w sąsiedztwie istniejąca hurtownia Makro
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus
- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III
etapu trasy wschodniej
- wg „studium...”:- tereny zamknięte postulowane do przekształceń w kierunku
usług publicznych
- w mpzp.: usługi, komunikacja – droga publiczna dojazdowa, zieleń urządzona i
izolacyjna (uchwała Nr 51/15 RMT z 26.03.2015r.)
- wybudowany obiekt handlowy – Kaufland
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne , tereny pod WOH ustalone
w sąsiedztwie we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: działalność gospodarcza – usługi
komercyjne, drobna produkcja i rzemiosło (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: infrastruktura technicznaciepłownictwo (uchwała Nr 238/07 RMT z 28/12/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 61/15 RMT z
dnia 16.04.2015r.
- Sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: przemysł, składy, usługi (uchwała Nr
932/05 RMT z 29/12/2005r.)

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium...”:- obszary usługowe,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi (uchwała Nr 133/07 RMT z
02/08/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.)

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektu usł.-handl. WOH

- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne , tereny pod WOH ustalone
w sąsiedztwie we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: działalność gospodarcza – usługi
komercyjne, drobna produkcja i rzemiosło (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: infrastruktura technicznaciepłownictwo (uchwała Nr 238/07 RMT z 28/12/2007r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 61/15 RMT z
dnia 16.04.2015r.
- Sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
drogowej Kontrakt z
2012r.
- wg „studium…”- obszar usługowo-produkcyjny, przebieg linii wysokiego
napięcia,
- brak mpzp.,

- wg „studium...”:- obszary usługowe
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne oraz
usługi komercyjne, ulica lokalna, dopuszcza się zabudowę wielorodzinną
(uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- wg „studium...”:- obszary usługowo-produkcyjne, w sąsiedztwie obszar
wyznaczony pod lokalizację obiektu usł.-handl. WOH,
- brak mpzp.,
- w mpzp. bezpośrednio sąsiadującym z wnioskowanym terenem przeznaczenie
podstawowe pod WOH (uchwała Nr 112/11 RMT z dnia 02.06.2011r.)
- w sąsiedztwie istniejący obiekt handl.-usł. Galeria Copernicus

21

22

66.8
przeznaczenie
komercyjne,
handlowe,
usługowe, biurowe
68
Teren po byłych
zakładach Polchem

- wprowadzenie zapisów
umożliwiających realizacje
WOH na obszarze całego
miasta
- zmiana studium –
rozszerzenie przeznaczenia
o funkcję WOH,
przeznaczenie
dopuszczalneob.produkcyjne, składy
magazyny, zieleń,
parkingi, zabudowy
wielorodzinnej, urządzenia
infrastr.techn.
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,
- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

23

70
ul. Żółkiewskiego
33

24

71
Szosa Bydgoska
Pera Jonssona

25

72
Szosa Bydgoska,
Broniewskiego

26

77
ul. Dziewulskiego
38

27

78
przy Trasie
Średnicowej i ul.
Legionów

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

28

79
ul. Bema 44-60

- zmiana studium –
możliwość lokalizacji
obiektów handlowych o
powierzchni handlowej do
2000m2 ,

Źródło: opracowanie własne

- dodatkowe powiązanie obszaru z ul. M. Skłodowskiej-Curie w ramach III
etapu trasy wschodniej
-

- wg „studium...”:- obszar usług , tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie we
wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
- w mpzp. – przemysł i usługi komercyjne (uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. (uchwała Nr 858/14 RMT z
dnia 25.09.2014r.)
- sąsiedni teren objęty sporządzanym projektem mpzp.
(w tym grunty GMT)
- sąsiedztwo zjazdu z trasy średnicowej wg koncepcji
2012r.
- ponowienie poz. 45, 46, i części 65

drogowej Kontrakt z

- ponowienie poz. 31 i części 34

- wg „studium...”:- obszary usługowe, tereny pod WOH ustalone w sąsiedztwie
we wschodniej części terenu dawnych zakładów Polchem,
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi z dopuszczeniem zielni, dróg
wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej (uchwała Nr 875/10 RMT z
30/09/2010r.)
- wg „studium…”- obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- brak mpzp.
- istniejąca pętla autobusowa

- wg „studium…”- obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: obszar usług komercyjnych, ulica
lokalna (uchwała Nr 681/2001 RMT z 18/01/2001r.)
- w mpzp. – przeznaczenie podstawowe: usługi, droga publiczna lokalna
(uchwała Nr 1069/06 RMT z 13/07/2006r.)
- teren objęty przystąpieniem do sporządzania mpzp. uchwała Nr 604/13 RMT z
dnia 26.09.2013r.
- ponowienie wniosku poz. 54

Załącznik tabelaryczny nr 16
B.IX.2.Potencjalne tereny pod nową zabudowę
Lp.
1
1

2

Nr na
mapie
2

Lokalizacja
Jednostka studium
3

Własność
4

Powierzchnia
/ ha /
5

I-1

ul. Starotoruńska
I - Starotoruńskie Przedmieście

prywatna

137, 21

ul. Szosa Bydgoska
I - Starotoruńskie Przedmieście

prywatna

I-2

25,60

Przeznaczenie
Studium
6
- obszar rolny bez prawa

zabudowy, obszar
ogrodów działkowych
- obszar usługowoprodukcyjny

Mpzp.
7
- brak mpzp.

- przemysł

-

3

I-3

ul. Szosa Bydgoska
I - Starotoruńskie Przedmieście

GMT;
prywatna

11,63

- obszar usługowo-

-

produkcyjny

-

-

4

5

6

III-1

III-2

III-3

i
usługi
komercyjne (uchwała Nr
253/03
RMT
z
20/11/2003r.)
uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 858/14
RMT z dnia 25.09.2014r.)
usługi komercyjne, drobna
produkcja
i
rzemiosło
(uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003 r.)
infrastruktura
technicznaciepłownictwo (uchwała Nr
238/07
RMT
z
28/12/2007r.)
uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 61/15
RMT z dnia 16.04.2015 r.)
uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 104/15
RMT z dnia 09.07.2015 r.)

ul. Polna
III - Wrzosy

Skarb Państwa –
Agencja Mienia
Wojskowego

6,0

- tereny zamknięte

-

ul. Grudziądzka / ul. Polna
III - Wrzosy

GMT (220/4);
prywatna
(220/3, 220/1)

4,98

postulowane do
przekształceń w kierunku
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
- obszar usług

- usługi, produkcja

ul. Grudziądzka / ul. Forteczna
III - Wrzosy

GMT

10,1

prywatna

7

V-1

ul. Broniewskiego,
ul. Szosa Bydgoska
I – Bydgoskie Przedmieście

8

VII-1

ul. Legionów
VII - Chełmińskie Przedmieście

Funkcja wg wniosku
o zmianę studium
9

pola uprawne

mieszkaniowa

poprzemysłowe,
teren zdegradowany

usługowo-handlowa,
WOH
mieszkaniowa

poprzemysłowe,
teren zdegradowany

usługowo-handlowa,
WOH

tereny powojskowe,
zdegradowane

---

nieużytki

usługowo-handlowa,
WOH

nieużytki

---

parking

WOH

magazyny składy

mieszkaniowa
wielorodzinna

(uchwała Nr 128/15 RMT z
27/08/2015r.)
- obszar usług, obszar

usługowo-mieszkaniowy

prywatna

Istniejące
zagospodarowania
8

2,3

- obszar usług,

2,42

- obszar usługowo-produkcyjny

- usługi, produkcja (uchwała

Nr
128/15
RMT
z
27/08/2015r.)
- usługi, (uchwała Nr 875/10
RMT z 30/09/2010 r.)
- tereny produkcyjno-skladowousługowe

Uwagi
10

(uchwała Nr 531/04 RMT z
22.07.2004r.)

9

VII-2

ul. Żwirki i Wigury
VII - Chełmińskie Przedmieście

prywatna

3,76

- obszar usług

10

VII-3

ul. Bema
VII - Chełmińskie Przedmieście

prywatna

1,6

- obszar zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

11

VIII-1

ul. Lubicka / ul. Żółkiewskiego
VIII - Jakubskie Przedmieście

GMT,
prywatna

12,7

- obszar usługowoprodukcyjny oraz usługowy

12

VIII-2

ul. Żółkiewskiego / ul. Apatorowa /
ul. Żwirowa
VIII - Jakubskie Przedmieście

SP wieczyste
użytkowanie

6,03

- obszar usługowo-produkcyjny

13

VIII-3

Trasa Wschodnia / ul. Winnica
VIII - Jakubskie Przedmieście

GMT,
prywatna

5,30

- obszar zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej, usług w
zieleni

- usługi (uchwała Nr 133/07
RMT z 02/08/2007r.)
- uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 604/13
RMT z dnia 26.09.2013r.)
- usługi (uchwała Nr 51/15 RMT
z 26/03/2015r.)

obiekt handlowy,
ogrody działkowe

WOH

obiekt handlowy

WOH

- w części terenu objętego mpzp.
usługi, przeznaczenie
dopuszczalne: zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna
(uchwała Nr 592/2009 RMT z
29/07/2009r.)
- uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 859/14
RMT z dnia 25.09.2014r.)
- brak mpzp.

poprzemysłowe
teren zdegradowany

mieszkaniowa
wielorodzinna,
usługowa i handlowa

poprzemysłowe
teren zdegradowany,
składy, magazyny,
zespól garaży,
zabudowa
jednorodzinna,
nieużytki

WOH,
mieszkaniowa
wielorodzinna, handlowa
i usługowa

- uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 957/06
RMT z dnia 09.02.2006r.)
- przemysł, składy, usługi
(uchwała Nr 932/05 RMT z
29/12/2005r.)
- brak mpzp.

zakłady spirytusowe

usługowa,
mieszkaniowa

usługi handlu

WOH

nieużytki

---

- brak mpzp.

zakłady
produkcyjne,
magazyny
teren w części
zdegradowany

WOH

- zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, komunikacja –
droga publiczna-droga
dojazdowa
(uchwała Nr 759/2001 RMT
z dnia 24.05.2001r.;

---

uchwała Nr 902/10 RMT z dnia
21.10.2010r.;
uchwała Nr 822/14 RMT z dnia
24.07.2014r.)

14

IX-1

ul. Kościuszki
IX - Mokre Przedmieście

prywatna

5,83

- obszar usługowo-produkcyjny

15

IX-2

ul. Towarowa
IX - Mokre Przedmieście

SP wieczyste
użytkowanie

4,32

- obszar usługowo-produkcyjny

16

X-1

ul. Kociewska
X Katarzynka
ul. M. Skłodowskiej-Curie
XI - Grębocin przy Lesie

GMT

12,73

- obszar usługowo-

17,43

produkcyjny
- obszar produkcyjno usługowy i usług

17

XI-1

SP wieczyste
użytkowanie

18

19

20

XI-2

XI-3

XI-4

21

XI-5

22

XIII-1

23

24

25

XVI-1

XIX-1

XIX-2

prywatna

ul. Chrzanowskiego / ul. Na
Zapleczu
XI - Grębocin przy Lesie

SP wieczyste
użytkowanie

4,23

ul. Olsztyńska / ul. Koniczynki
XI - Grębocin przy Lesie
ul. Olsztyńska / ul. Olimpijska
XI - Grębocin przy Lesie

prywatna

11,13

- obszar usługowo-

- usługi (uchwała Nr 732/10

GMT

16,26

produkcyjny
- obszar usług i lokalizacja
zajezdni tramwajowej

Ul. Szosa Lubicka
XIII - Bielawy
ul. Fantazyjna
XVI - Kaszczorek

SP wieczyste
użytkowanie
prywatna

5,56

- obszar usługowo-

RMT z dnia 21.01.2010 r.)
- zajezdnia tramwajowa z
dopuszczeniem usług
(uchwała Nr 130/07 RMT z
dnia 02.08.2007r.)
- brak mpzp.

9,21

produkcyjny
- obszar rolny bez prawa
zabudowy

- uchwała o przystąpieniu do

trasa wsch./ul. Łódzka
XIX - Stawki

Skarb Państwa,
GMT,
prywatna

17,75

- obszar usługowo-

- brak mpzp.

ul. Okólna / ul. Zimowa
XIX - Stawki

prywatna

4,9

SP wieczyste
użytkowanie
PKP;
SP wieczyste
użytkowanie
GMT
prywatna,

26

XIX-3

Dworzec Toruń Główny
XIX - Stawki

27

XIX-4

ul. Kukułki
XIX - Stawki

28

XX-1

ul. Zagrodowa
XX - Podgórz

3,07

- obszar zieleni parkowej

- zieleń parkowa i usługi

ul. Bukowa
XI - Grębocin przy Lesie

nieużytki

sportowe (uchwała Nr
130/07 RMT z dnia
02.08.2007 r.)
- obszar usługowo-

produkcyjny

- obszar zabudowy

8,46

- obszar usług i kolei

5,5

- obszar usług

58,5

- obszar rolny z prawem

zabudowy oraz ogrody
działkowe

nieużytki

Nr 568/13 RMT z dnia
25.07.2013r.)
pola uprawne,
nieużytki
nieużytki

mieszkaniowa
wielorodzinna
usługowo-handlowa,
WOH

zakłady
produkcyjne
tereny rolne

WOH

składy, domy
jednorodzinne
teren w części
zdegradowany
nieużytki

---

tereny kolejowe, w
części
nieużytkowane,
zdegradowane

WOH

nieużytki

---

gospodarstwa
ogrodnicze,
domy jednorodzinne

mieszkaniowa
jednorodzinna

mpzp. (uchwała Nr 407/12
RMT z dnia 25.10.2012r.

produkcyjny

mieszkaniowej
jednorodzinnej

GMT
prywatna,

- usługi komercyjne (uchwała

- zabudowa jedno i

wielorodzinnej, usługi
komercyjne, komunikacja
(uchwała Nr
1036/2002RMT z dnia
21.02.2002 r.)
- tereny kolejowe (uchwała
Nr 276/03 RMT z dnia
04.12.2003 r.)

- usługi komercyjne (uchwała

Nr 739/2001 RMT z
05.04.01 r.)
- w części terenu objętego
mpzp. - ogrody działkowe,
oraz funkcja uzupełniająca:
zabudowa zagrodowa

budownictwo
jednorodzinne i
wielorodzinne, obszar
usług komercyjnych
:handel, usługi
mieszkaniowa
wielorodzinna

usługi rekreacji i
wypoczynku

mieszkaniowa
wielorodzinna

29

30

XX-2

XX-3

ul. Poznańska / ul.
Gniewkowska
XX - Podgórz

Prywatna

ul. Poznańska
XX - Podgórz

Prywatna

Źródło: opracowanie własne

- obszar usług

- usługi i produkcja (, na

9,4

- obszar usług

części obszaru dopuszczalna
funkcja mieszkaniowa
wielorodzinna – wyłącznie
jako adaptacja funkcji
istniejącej (uchwała Nr
658/09 RMT z
08/10/2009r.)
- brak mpzp.

447.64

-

-

22,61

nieużytki,
teren
zdegradowany,
poprzemysłowy

mieszkaniowa
jednorodzinna i
wielorodzinna z
usługami

magazyny, składy

---

Załącznik tabelaryczny nr 17
B.IX.4.Bilans terenów predestynowanych pod nowa zabudowę
Lp.
1
1

Nr na
mapie
2
I-3

Lokalizacja
Jednostka studium
3
ul. Szosa Bydgoska
I - Starotoruńskie
Przedmieście

Własność
4
GMT;
Prywatna

Powierzchnia
/ ha /
5
11,63

Przeznaczenie
Studium
6
- obszar usługowoprodukcyjny

Mpzp.
7
- usługi komercyjne, drobna
produkcja i rzemiosło
(uchwała Nr 253/03 RMT z
20/11/2003 r.)
- infrastruktura technicznaciepłownictwo (uchwała Nr
238/07 RMT z
28/12/2007r.)

Istniejące
zagospodarowania
8
poprzemysłowe,
teren zdegradowany

Funkcja wg wniosku
o zmianę studium
9
usługowo-handlowa,
WOH

tereny powojskowe,
zdegradowane

---

nieużytki

---

parking

WOH

obiekt handlowy,
ogrody działkowe

WOH

obiekt handlowy

WOH

poprzemysłowe
teren zdegradowany

mieszkaniowa
wielorodzinna,
usługowa i handlowa

- uchwała o przystąpieniu do

2

3

III-1

III-3

4

V-1

5

VII-2

6

7

VII-3

VIII-1

ul. Polna
III - Wrzosy

Skarb Państwa –
Agencja Mienia
Wojskowego

6,0

ul. Grudziądzka / ul.
Forteczna
III - Wrzosy
ul. Broniewskiego,
ul. Szosa Bydgoska
I – Bydgoskie Przedmieście
ul. Żwirki i Wigury
VII - Chełmińskie
Przedmieście

GMT

10,1

ul. Bema
VII - Chełmińskie
Przedmieście
ul. Lubicka /
ul. Żółkiewskiego
VIII - Jakubskie Przedmieście

- tereny zamknięte

postulowane do
przekształceń w kierunku
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
- obszar usług, obszar
usługowo-mieszkaniowy

mpzp. (uchwała Nr 61/15
RMT z dnia 16.04.2015 r.)
- uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 104/15
RMT z dnia 09.07.2015 r.)
- usługi, produkcja (uchwała

prywatna

2,3

- obszar usług
-

Nr 128/15 RMT z
27/08/2015r.)
- usługi, (uchwała Nr 875/10
RMT z 30/09/2010 r.)

wieczyste
użytkowanie
PZD
prywatna

3,76

- obszar usług

- usługi (uchwała Nr 133/07

prywatna

1,6

- obszar zabudowy

12,7

mieszkaniowej
wielorodzinnej
- obszar usługowoprodukcyjny oraz
usługowy

,GMT,
prywatna

RMT z 02/08/2007r.)
- uchwała o przystąpieniu do
mpzp. (uchwała Nr 604/13
RMT z dnia 26.09.2013r.)
- usługi (uchwała Nr 51/15
RMT z 26/03/2015r.)
- w części terenu objętego

mpzp. usługi, przeznaczenie
dopuszczalne: zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna (uchwała Nr
592/2009 RMT z
29/07/2009r.)

Uwagi
10

- uchwała o przystąpieniu do

8

9

VIII-2

VIII-3

ul. Żółkiewskiego /
ul. Apatorowa / ul. Żwirowa
VIII - Jakubskie Przedmieście

SP wieczyste
użytkowanie

6,03

Trasa Wschodnia /
ul. Winnica
VIII - Jakubskie Przedmieście

GMT,
prywatna

5,3

- obszar usługowo-

mpzp. (uchwała Nr 859/14
RMT z dnia 25.09.2014r.)
- brak mpzp.

produkcyjny

- obszar zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej, usług w
zieleni

- zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, komunikacja
–droga publiczna-droga
dojazdowa
(uchwała Nr 759/2001
RMT z dnia 24.05.2001r.;

poprzemysłowe
teren
zdegradowany,
składy, magazyny,
zespól garaży,
zabudowa
jednorodzinna,
nieużytki

WOH, mieszkaniowa
wielorodzinna,
handlowa i usługowa

zakłady spirytusowe

usługowa,
mieszkaniowa

nieużytki

budownictwo
jednorodzinne i
wielorodzinne, obszar
usług komercyjnych
:handel, usługi
WOH

---

uchwała Nr 902/10 RMT
z dnia 21.10.2010r.;
uchwała Nr 822/14 RMT
z dnia 24.07.2014r.)
10

11

12
13

14
15

16

IX-1

XI-2

XIII-1
XVI-1

XIX-1
XIX-2

XIX-3

ul. Kościuszki
IX - Mokre Przedmieście

prywatna

ul. Bukowa
XI - Grębocin przy Lesie

prywatna

Ul. Szosa Lubicka
XIII - Bielawy
ul. Fantazyjna
XVI - Kaszczorek

prywatna

trasa wsch./ul. Łódzka
XIX - Stawki
ul. Okólna / ul. Zimowa
XIX - Stawki

prywatna

Dworzec Toruń Główny
XIX - Stawki

SP wieczyste
użytkowanie

5,83

- obszar usługowo-

produkcyjny
3,07

- obszar zieleni parkowej

- uchwała o przystąpieniu do

mpzp. (uchwała Nr 957/06
RMT z dnia 09.02.2006r.)
- zieleń parkowa i usługi

sportowe (uchwała Nr
130/07 RMT z dnia
02.08.2007 r.)

prywatna

prywatna

5,56

- obszar usługowo-

- brak mpzp.

9,21

produkcyjny
- obszar rolny bez prawa
zabudowy

- uchwała o przystąpieniu do

- obszar usługowo-

- brak mpzp

teren zdegradowany

----

- zabudowa jedno i

nieużytki

wielorodzinnej, usługi
komercyjne, komunikacja
(uchwała Nr
1036/2002RMT z dnia
21.02.2002 r.)
- tereny kolejowe (uchwała
Nr 276/03 RMT z dnia

mieszkaniowa
wielorodzinna

tereny kolejowe, w
części

WOH

7,8
4,90

8,46

produkcyjny
- obszar zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

- obszar usług i kolei

zakłady
produkcyjne
tereny rolne

mpzp. (uchwała Nr 407/12
RMT z dnia 25.10.2012r.

usługi rekreacji i
wypoczynku

PKP;GMT
17

18

19

20

XIX-4

XX-1

XX-2

XX.3

ul. Kukułki
XIX - Stawki

prywatna

ul. Zagrodowa
XX - Podgórz

prywatna, GMT

ul. Poznańska / ul.
Gniewkowska
XX - Podgórz

prywatna

ul. Poznańska
XX - Podgórz

prywatna

Źródło: opracowanie własne

04.12.2003 r.)
5,50

- obszar usług

- usługi komercyjne (uchwała

9,4

- obszar usług

Nr 739/2001 RMT z dnia
05.04.2001 r.)
- w części terenu objętego
mpzp. - ogrody działkowe,
oraz funkcja uzupełniająca:
zabudowa zagrodowa
- usługi i produkcja na części
obszaru dopuszczalna
funkcja mieszkaniowa
wielorodzinna – wyłącznie
jako adaptacja funkcji
istniejącej (uchwała Nr
658/09 RMT z
08/10/2009r.)
- brak mpzp

214,56

-

-

58,5

- obszar rolny z prawem

zabudowy oraz ogrody
działkowe
22,61

- obszar usług

nieużytkowane,
zdegradowane
nieużytki

---

gospodarstwa
ogrodnicze,
domy jednorodzinne

mieszkaniowa
jednorodzinna

nieużytki,
teren
zdegradowany,
poprzemysłowy

mieszkaniowa
jednorodzinna
wielorodzinna
usługami

magazyny, składy

i
z

Załącznik tabelaryczny nr 18
B.IX.4. Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Tereny
1.w mpzp

Powierzchnia
terenu

Powierzchnia

Ilość

Ilość

Powierzchnia

ogólna zabud.

mieszkań

mieszkańców

użytkowa

2 inne

- ha-

m2

m2

1

2

3

4

5

III. Wrzosy
III.1

28,9666

207 030

2 230

6 715

165 624

III.2

---

---

----

---

---

łącznie

28,9666

207 030

2 238

6 715

165 624

VII. Chełmińskie Przedmieście
VII.1

2, 2045

24 617

288

865

19 693

VII..2

---

----

----

---

---

łącznie

2, 2045

24 617

288

865

19 693

VIII. Jakubskie Przedmieście
VIII.1

0,3001

1 650

18

55

2 062

VIII.2

---

----

----

---

---

Łącznie

0,3001

1 650

18

55

2 062

XIII. Bielawy
XIII.1

2, 1377

12 241

525

406

9 792

XIII.2

---

----

----

---

---

Łącznie

2, 1377

12 241

135

406

9 792

XIV. Grębocin nad Strugą
XIV.1

16, 5084

82 541

917

2 751

60 032

XIV.2

---

----

----

---

---

łącznie

16, 5084

82 541

917

2 751

60 032

XVII. Czerniewice
XVII1

0, 3388

2 710

30

90

2 168

XVII2

---

----

----

---

---

Łącznie

0, 3388

2 710

30

90

2 168

XIX. Stawki
XIX.1

11, 8598

67 117

736

2 208

53 093

XIX.2

---

----

----

---

---

Łącznie

11, 8598

67 117

736

2 208

53 093

XX. Podgórz
XX.1

23, 6851

92 463

1 438

3 776

73 970

XX.2

1, 6884

12 663

140

422

10 130

łącznie

25, 3735

105 126

1 578

4 198

84 100

ogółem

79, 6885

503 309

5 930

14 851

397 164

Źródło: opracowanie własne

uwagi

Załącznik tabelaryczny nr 19
B.IX.4.Chłonność obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Tereny w mpzp

Tereny poza mpzp

3

Powierzchnia (ha)
/ Ilość działek
4

Powierzchnia (ha)
/ Ilość działek
5

573

54,7723 / 545

2, 3009/ 28

1719

3

0,2148 / 2

0, 0478/ 1

9

36

1, 9723 / 27

1, 0182 / 9

108

54

5, 8692 / 47

0, 5102 / 7

162

12

3. 1799 / 11

0,0592 / 1

36

211

20, 5681 / 211

-

633

193

23, 3815 / 193

-

579

245

29, 6884 / 244

1 / 0,0891

735

39

0,5911 / 4

3, 0817 / 35

117

402

51, 3877 / 402

8198 / 5

1206

536

47, 7217 / 459

4, 600 / 77

1 608

12, 3233

189

6, 1369 / 134

6, 1838 / 55

567

264,2009

2 493

245, 4839

18, 7107

7 479

/ 2 247

/ 219

Nr
terenu

Powierzchnia
terenu (ha)

Ilość
działek

1

2

Szacowana
liczba
mieszkańców

Uwagi

6

7

III. Wrzosy
57, 0032
IV. Bielany
0, 2626
IX. Mokre Przedmieście
2, 9914
XI. Grębocin przy Lesie
6, 3794
XII. Rubinkowo
3, 2391
XIII. Bielawy
20, 5681

XIV. Grębocin nad Strugą
23, 3815
XVI. Kaszczorek
29, 7875
XVII. Czerniewice
3, 6729
XVIII. Rudak
52, 2076
XIX. Stawki
52,3218
XX. Podgórz
łącznie

Źródło: opracowanie własne

Załącznik tabelaryczny nr 20
B.IX.4.Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Teren

P

1

2
III. Wrzosy
III-1
6,0382

Pu

Uwagi – MW- zab. wielorodzinna
MW/U zab wielorodzinna i usługi

1 708

40 992

MW - ul. Polna
Dane wg koncepcji zagospodarowania terenu
Z.Ruddulf (12.2014)
Wymagana zmiany funkcji tereny zamknięte
postulowane do przekształceń w kierunku
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w
studium
Prowadzona procedura mpzp.
(uchw. Nr104/15 RMT)
Wysokość zabudowy V kond.

3 894

93 925

353

1 059

25 438

MW/U - ul. Żółkiewskiego / ul. Lubicka
Wymagana
zmiany
funkcji
usługowo
produkcyjnej w studium.
Prowadzona procedura mpzp
(uchw. Nr859/14 RMT)
Wysokość zabudowy V-VII kond.
Całkowita powierzchnia terenu 12,7 ha
MW/U - ul. Winnica
Wymagana zmiany funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej w studium.
Wymagana zmiana przeznaczenia – usług i
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 5
mpzp (uchw. 459/01 RMT, 132/07 RMT,
205/07 RMT, 902/10 RMT, 822/14 RMT)
Wysokość zabudowy III-IV kond.
Całkowita powierzchnia terenu 6,03 ha

1 642

4 953

92 879

558

1 675

40 232

MW- U ul. Kościuszki / ul. Chrobrego
Wymagana zmiany funkcji usług w studium.
Prowadzona procedura mpzp
(uchw. Nr957/06 RMT)
Wysokość zabudowy V kond.
Całkowita powierzchnia terenu 5,81 ha

Po

m

M

3

4

5

51 240

569

VIII. Jakubskie Przedmieście
8, 6889
116 657
1 298
VIII-1

VIII-3

4, 5458

31 798

VIII

13, 2347
116 099
IX. Mokre Przedmieście
IX-1
4, 1909
50 290

XIX. Stawki
XIX-2
4, 8819

34 173

379

1 137

27 338

MW/U, MW ul. Okólna
Wymagana zmiany funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej w studium.
Wymagana zmiana przeznaczenia
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
mpzp (uchw. 1036/02 RMT,
Wysokość zabudowy III-IV kond.

XX. Podgórz
XX-2
15, 5265

108 685

1 207

3 622

86 948

ul. Poznańska / ul. Gniewkowska MW/U
Wymagana zmiany funkcji usług w studium.
Wymagana zmiana przeznaczenia
usłu w mpzp (uchw. 658/09 RMT,
Wysokość zabudowy III-IV kond.
Całkowita powierzchnia terenu 22,61 ha

43, 8722

344 370

3 745

13 095

275 096

PPo Pu mM-

powierzchnia terenu (ha)

powierzchnia ogólna zabudowy (m 2)
powierzchnia użytkowa zabudowy (m2)
ilość mieszkań
ilość mieszkańców

Załącznik tabelaryczny nr 21
B.IX.4.Chłonność obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Nr

Powierzchnia

terenu

terenu (ha)

1

2

Ilość

Szacowana

działek

ilość

Uwagi

mieszkańców

3

4

5

XIX. Stawki
ul. Kukułki

XIX
5,5

32

68

Wymagana zmiany funkcji usług w studium…
Wymagana

zmiana

przeznaczenia

usług

komercyjnych w mpzp (uchw. Nr736/01 RMT)
XX. Podgórz
XX

ul. Zagonowa
58,5

180

540

Wymagana zmiany funkcji terenów rolnych z
prawem zabudowy w studium…
Wymagana

zmiana

przeznaczenia

zabudowy

zagrodowej w mpzp (uchw. Nr754/01 RMT)
łącznie

64,0

Źródło: opracowanie własne
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