
           

 

 

Toruń, 29 lipca 2016 r. 

 

  

 

Pani 

 

Justyna KARDASZ 

 

Zespół ds. monitorowania 

 

konsultacji społecznych w Toruniu 

 

 

Szanowna Pani. 

 

  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 lipca 2016 r. informuję, 

że w ramach działań przygotowawczych do zlecenia wielowariantowej koncepcji zagospodarowania 

i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne 

lasów miejskich” wytypowano trzy miejskie kompleksy leśne. Pierwszy z nich to teren tzw. 

„Rudelki” - przy ul. Bema. Drugi to las rozciągający się od skrzyżowania ul. Polnej z Szosą 

Chełmińską, przez Fort VII i dalej w kierunku Barbarki. Trzeci teren to las sąsiadujący z osiedlem 

mieszkaniowym Na Skarpie, w sektorze Karolina. Dokumentacja obejmie również Park Podworski 

na Bielanach, czyli tzw. „Prezydentówkę”. 

 

Zgodnie z informacją, którą przekazaliśmy Pani wcześniej, nie zostały jeszcze sporządzone 

szczegółowe plany działań związanych z tymi konsultacjami, w związku z czym nie mogę na 

obecnym etapie podać Pani dat i terminów, grup docelowych, metod i narzędzi, które zastosujemy 

podczas tych konsultacji, a także zakresu i sposobu prowadzenia kampanii informacyjnej. W ramach 

przygotowań zostaną także określone dokumenty, które mogą być użyteczne podczas procesu 

konsultacyjnego - ich lista zostanie sporządzona w ramach przygotowań. 

 

Jednocześnie informuję, że celem pierwszego etapu konsultacji, które są przedmiotem Pani 

zainteresowania jest zebranie opinii i informacji na temat potrzeb mieszkańców w zakresie sposobu 

zagospodarowania tych terenów. 

  

Zapewniam Panią, że konsultacje będą przygotowane zgodnie z dobrymi praktykami prowadzenia 

konsultacji społecznych oraz regulaminem obowiązującym w Gminie Miasta Toruń. 

 

Jeżeli chodzi o już przeprowadzone konsultacje społeczne terenów leśnych znajdujących się w 

granicach administracyjnych Torunia wskazałbym Pani następujące działania: 

 

·         przeprowadzone w 2014 r. konsultacje „Piekarskie Góry - zaplanujmy wspólnie to miejsce!”, 

których wyniki były podstawą do sporządzenia i realizacji projektu zagospodarowania terenu w 

ramach budżetu partycypacyjnego Torunia edycja 2014 (link do strony konsultacji: 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/piekarskie-gory-zaplanujmy-wspolnie-miejsce) 

 



           

 

 

·         przeprowadzone w 2014 r. konsultacje „Zielony Toruń”, w ramach których zajmowano się 

terenem leśnym na Kępie Bazarowej - wyniki tych konsultacji będą uwzględniane podczas 

opracowywania koncepcji zagospodarowania tego terenu (link do strony konsultacji: 

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/zielony-torun-0).  

 

  

 

Z poważaniem 

 

Paweł Piotrowicz 
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