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A) PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA: 

Analiza została sporządzona na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Toruniu. Celem opracowania jest wskazanie terenów – stref programowych, 

predestynowanych do zagospodarowania na funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe 

i turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania i otwarcia 

na przepływającą przez miasto rzeke Wisłę. 

Zasięg opracowania obejmuje tereny wskazane w „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” do objęcia 

„Programem przywrócenia Wisły miastu”. 

 

B) MIEJSCE RZEKI W STRUKTURZE FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ 

MIASTA 

Toruń położony jest w centralnej części województwa kujawsko – pomorskiego. 

Miasto sąsiaduje z gminami: 

 Łysomice – od północy, 

 Lubicz – od wschodu, 

 Wielka Nieszawka – od południa,  

 Zławieś Wielka – od zachodu. 

Terytorialnie większa cześć miasta położona jest na prawym brzegu rzeki, która 

zmienia swój przebieg w jej granicach administracyjnych, z południkowego 

na równoleżnikowy. 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje pasy terenu sięgające od 200m do 1000m 

w głąb obydwu nabrzeży.  

Charakter terenów nadrzecznych Wisły jest zróżnicowany. W części lewobrzeżnej 

dominują tereny nabrzeża o naturalnym charakterze, oddzielone od pozostałych 

ekstensywnie zabudowanych terenów, linią kolejową i wałem przeciwpowodziowym. 

Prawy brzeg Wisły, w centralnej, śródmiejskiej części miasta, przylega 

do zagospodarowanego bulwaru. Natomiast tereny nabrzeża na  wschodnim 

i zachodnim odcinku rzeki, zajmują tereny zielone (w części urządzone), sąsiadujące 

z intensywnie zabudowanymi dzielnicami mieszkaniowymi.  

Taka dysproporcja stanu zainwestowania części miasta rozdzielonych rzeką, wynika 

z faktu przyłączenia do Torunia, dzielnic lewobrzeżnych dopiero w ubiegłym stuleciu.  

W granicach miasta funkcjonują dwie przeprawy mostowe: dla ruchu 

samochodowego i kolejowego. 
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Brak dodatkowych mostów w mieście, miał również wpływ na równomierny, 

proporcjonalny rozwój miasta i powoduje narastanie poważnych zakłóceń płynności 

ruchu kołowego, zarówno w skali miejskiej jak i regionalnej. Most drogowy przenosi 

ruch w ciągu dróg krajowych nr 1 i 15. Sytuację dla ruchu tranzytowego, w pewnym 

stopniu poprawiła realizacją mostu (projektowanej autostrady A1), w sąsiedztwie 

miasta od strony południowej. Jednak, wzrastające natężenie potoków miejskiego 

ruchu drogowego wymusza konieczność budowy dodatkowego mostu w granicach 

miasta.  

 

C) POWIĄZANIE TORUNIA ZE SZLAKAMI WODNYMI 

Wisłą w obrębie Torunia położona jest w Kotlinie Toruńskiej, rozległej i głębokiej 

dolinie z dużym udziałem lasów. Rzeka poniżej miasta przebiega południkowo, 

natomiast na odcinku w kierunku Bydgoszczy, jej bieg ma charakter równoleżnikowy. 

W okolicach Fordonu ponownie koryto rzeki powraca do układu południkowego. 

Dopływ Drwęcy do Wisły jest jednym z ważniejszych w regionie. Drwęca pomiędzy 

Lubiczem a jej ujściem we wsi Złotoria, charakteryzuje się silnymi meandrami, 

o istotnych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i rekreacyjnych. Drwęca 

przebiega w wyraźnie wykształconej dolinie. 

Swoje ujście do Wisły w Toruniu ma również, Struga Toruńska – dwa odcinki 

w obrębie Zespołu Staromiejskiego.  

Rzeka, zważywszy na jej przebieg w skali kraju oraz połączenie z szeregiem 

dopływów i kanałami jest istotnym elementem sieci dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym – AGN E-40. 

Poprzez Kanał Bydgoski, Brdę i Noteć istnieje połączenie z drogami wodnymi 

o kontynentalnym znaczeniu tzw, Waterway (E70) Berlin - Kaliningrad, łączącymi 

zachodnioeuropejski ze wschodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Odcinek 

w/w drogi E70 stanowi połączenie wodne Wisła – Odra. 

Sieć wodna w Granicach Bydgoszczy tworząca tzw Węzeł Bydgoski, umożliwia 

połączenia z wieloma atrakcyjnymi miejscami na obszarze kraju oraz z Niemcami, 

Białorusią i Rosją. Umożliwia również dostęp do pętli szlaków i dróg wodnych: 

 wielkopolskiej (Kanał Bydgoski, droga wodna Warta – Kanał Bydgoski – Warta, 

Noteć, Kanał Bydgoski), 

 toruńskiej (Wisłą, Nogat, Kanał Elbląski, Drwęca, Wisłą), 
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 kujawskiej (Kanał Bydgoski, Warta - Kanał Bydgoski, Kanał Bachorze, 

Zgłowiączka, Wisłą, Brda skanalizowana, Kanał Bydgoski). 

 
D) DAWNE ZAGOSPODAOWANIE I HISTORYCZNE UŻYTKOWANIE SZLAKU 

WISŁY W REJONIE TORUNIA 
 
Narodziny miasta Torunia przypadają na początek XIIIw. - dokument lokacyjny 

(przywilej chełmiński) wystawiony w 1233r. Znalazło to późniejsze odbicie 

w odnowionym dokumencie lokacyjnym z 1251r. Dzięki temu aktowi miasto 

obejmowało obszar 110 łanów, co odpowiada dzisiejszym 18,5 km 2 i ponad 

dwumilowy odcinek Wisły ze wszelkimi prawami oraz swobodę żeglugi i przewozy 

przez rzekę.  

O rozwoju przestrzennym Torunia zdecydowało jego niezwykle korzystne położenie 

geograficzne. Na przeciwległym brzegu rzeki, w obrębie dzisiejszej Kępy Bazarowej 

krzyżowały się dwa tranzytowe szlaki handlowe, jeden – biegnący drogą lądową 

z Wrocławia do Gdańska i drugi wiślany z Krakowa do Morza Bałtyckiego. Miasto 

pośredniczyło w handlu europejskim miedzy rynkami północno – zachodnimi 

i południowo – wschodnimi, odgrywając rolę wielkiego portu śródlądowego, 

do którego regularnie dopływały morskie statki. Toruń posiadał wówczas własną, 

liczącą średnio ponad 100 jednostek flotę handlową. Port, posiadają urządzenia 

do przeładunku i magazynowania towarów, dostępny był wyłącznie od strony Starego 

Miasta. Nowe Miasto, które uzyskało prawa miejskie w 1264r., świadomie zostało 

odsunięte od rzeki aby zapobiec konkurencji. Obydwa miasta oddziałał podwójny 

pierścień murów obronnych i fosa.  

Na przełomie XIIIw. i XIVw. Stare I Nowe Miasto zostały otoczone przedmieściami, 

z których największe znaczenie miało portowe nad Wisłą i chełmińskie (na północ od 

części staromiejskiej). Przedmieście portowe zwane Wielkimi Rybakami rozciągało 

się wzdłuż nabrzeża wiślanego od Bramy Mostowej poprzez bramy: Łazienną, 

Żeglarską do Bramy Klasztornej.  

Początkowo przeprawę przez Wisłę obsługiwał prom, natomiast 1419r. w jej miejscu 

zbudowano pierwszy most łyżwowy (pontonowy). Jednak był wielokrotnie niszczony 

przez wylewy rzeki. Toteż w końcu XVw. wzniesiono most drewniany oparty 

na murowanych filarach. Na odcinku pomiedzy bramami Żeglarską i Klasztorną 

mieściły się urządzenia portowe (drewniany pomost wyładunkowy dla statków, 

również dalekomorskich oraz żuraw i magazyny. Wówczas też w kierunku 
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zachodnich od miasta rozlokowały się osady rybackie – Małe Rybaki (w rejonie 

dzisiejszej ul. Rybaki).  

W średniowieczu, Toruń miał również własną stocznię usytuowaną blisko zachodniej 

blisko zachodniej granicy miasta (obok cegielni na Smolniku) oraz na błoniach 

(w rejonie dzisiejszej ul.Warszawskiej). Znajdowały się tam składy drewna, a nieco 

dalej na wschód, na stokach wysokiego prawego brzegu Wisły uprawiano winorośl 

(dzisiejsza ul.Winnica). Tereny te, jak również, wyspa zwana od XVIIw. Bazarową 

(dostepna przeprawą promową) stanowiły miejsce letniego wypoczynku mieszczan. 

Zarówno Toruń jak i ziemie położone na przeciwległym brzegu Wisły 

były w posiadaniu Zakonu Krzyżackiego. W wyniku licznych wojen polsko – 

krzyżackich, w pierwszej poł. XVw. i warunków podpisanego pokoju, Polsce 

przypadło część terytorium dzisiejszej Małej Nieszawski. Zbudowano tutaj zamek 

zwany Dybowskim, obok którego powstała osada handlowa, nazywana Nową 

Nieszawą, Nieszawą lub Dybowem. Stanowiła ona konkurencję dla patrycjuszy 

toruńskich, gdyż pozwalała przybywającym kupcom omijać toruńskie prawo składu. 

W 1431r. torunianie wraz z Krzyżakami splanowali i częściowo spalili osadę. Zamek 

Dybowski przetrwał do czasu wojen szwedzkich, podczas których został zniszczony 

i popadł w ruinę. 

W połowie XVw. całe Pomorze , ziemia chełmińska i Toruń przeszły pod panowanie 

Polski, w wyniku antykrzyżackiego powstania i opanowania przez toruńskich 

mieszczan zamku Zakonu Krzyżackiego położonego pomiędzy Stary i Nowym 

Miastem. 

Przejmując krzyżackie dobra ziemskie (m. in. wsie Lubicz, Grębocin, Łysomice, 

Lulkowo, Przysiek, Górsk, Czarnowo) miasto Toruń jako całość stało się wielkim 

feudałem. Przyniosło to miastu znaczne dochody i wpłynęło na ożywienie ruchu 

budowlanego. Pod koniec XVw. wybudowano stały most na Wiśle, który składał się 

z dwóch odcinków; pierwszy biegł od wylotu Bramy Mostowej na Kępę Bazarową, 

a drugi z Kępy na lewy brzeg rzeki. Była to druga, po moście krakowskim stała 

przeprawa przez Wisłę.  

Po inkorporacji do Polski do miasta licznie napływali wieśniacy pochodzenia 

polskiego. Wzrost ten trwał do końca XVIw., w okresie którym miasto liczyło około 

30 tys. mieszkańców.  
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W 1555r. uzyskała prawa miejskie osada Podgórz (zlokalizowana na wysokim brzegu 

rzeki nieopodal Dybowa). Ograniczone uprawnienia handlowo – gospodarcze 

nie stanowiły dla pozycji Torunia żadnej konkurencji. 

W pierwszej dekadzie XVIIw. nastąpiły przeobrażenia w systemie obronnym miasta. 

Wokół miasta wybudowano umocnienia typu holenderskiego, w formie gwiaździstego 

pierścienia 8 wielkich, pięciokątnych bastionów ziemnych połączonych kurtynami 

i nawodnianą fosą. Przedsięwzięcia te w zasadniczy sposób zmieniły wygląd 

średniowiecznego miasta. 

Trwające wojny, w tym najazd szwedzki spowodował ogromne zniszczenia miasta. 

Toruń począł się wyludniać i w latach 20-tych XVIII w. miasto liczyło około 18-20 tys. 

mieszkańców.  

W wyniku rozbiorów, Toruń włączono do zaboru pruskiego, co załamało koniekturę 

ekonomiczną i spowodowało kolejny odpływ mieszkańców (6-7 tys. mieszkańców 

pozostało w mieście). 

Wiek XIX pod panowaniem pruskim, za wyjątkiem krótkiego epizodu przynależności 

miasta do księstwa Warszawskiego, charakteryzował się przeobrażeniami systemu 

obronnego miasta. W latach 1824 – 1871 na bazie obwarowań bastionowych 

zbudowano wewnętrzny pas fortyfikacji, w tym Przyczółek Mostowy, Fort św. Jakuba 

i Fort Kolejowy. W drugiej połowie XIX w., po zwycięskiej wojnie z Francją, miasto 

zostało podniesione do rangi twierdzy pruskiej I klasy. W związku z czym wzniesiono 

zewnętrzny pierścień forteczny (15 fortów z licznymi schronami) oraz powstało wiele 

inwestycji o inwestycji komunalnych i masowej komunikacji. Przedsięwzięcia 

te wymusiły wyburzenia i przekształcenia tkanki miejskiej. Zmienił się charakter 

wiślanego nabrzeża. Portu dla statków dalekomorskich, przekształcono na przystań 

flisaczą dla barek tzw. berlinek służących do przewozów śródlądowych.  

W obrębie nabrzeża Wisły, w XIX oraz na początku XXw. m. in.: 

 wybudowano nowy most o konstrukcji stalowej, przeznaczony zarówno 

dla ruchu kołowego jak i kolejowego (1873r.) oraz Dworzec Toruń Miasto (po 

spłonięciu starego mostu), 

 wzniesiono koszary piechoty – „Racławickie”, zbudowane w miejscu 

rozebranego kościoła Św.Ducha, 

 umocniono kamieniami prawobrzeżne nabrzeże rzeki na wysokości Starego 

i Nowego Miasta z bocznicą kolejowa prowadzącą do starego portu drzewnego, 

 przebudowano port drzewny o powierzchni około 50ha. 



 8 

 wybudowano Port zimowy. 

 wybudowano wały przeciwpowodziowe, pogłębiono i zwężono koryto rzeki, 

oraz wybudowano ostrogi.  

W 1822r. założono również park w stylu angielskim w miejscu dzisiejszego Parku 

Miejskiego. 

Ożywienie gospodarcze i handlowe Torunia oraz ruch rozwój budowlany, przyniosły 

w drugiej połowie XIX w. znaczny wzrost liczby mieszkańców. W przededniu 

wybuchu I wojny światowej Toruń liczył 50 tys. mieszkańców. 

Po wojnie Toruń wyzwolony spod panowania pruskiego, został stolicą ówczesnego 

województwa pomorskiego. Wpłynęło to znacząco na rozwój urbanistyczny miasta. 

Zburzono wewnętrzny pierścień fortyfikacji, odgradzający poszczególne 

przedmieścia od centrum miasta oraz zrealizowano m. in. ul.Chopina i Traugutta. 

Wybudowano nowy most drogowy (z torowiskiem tramwajowym), którego stalową 

konstrukcje przeniesiono z Opalenia koło Kwidzyna. Zdecydowało to m.in. 

o przyłączeniu do Torunia, jako jednego z przedmieść – Podgórza.  

Do rozwoju Torunia w okresie dwudziestolecia międzywojennego przyczynił się 

również pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany 

przez Ignacego Tłoczka. Zgodnie z jego założeniami Stare i Nowe Miasto 

rozdzielono pierścieniem terenów zielonych od pozostałych dzielnic miasta. 

W Toruniu w 1938r. powołana została Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, która 

zajmowała budynek dawnych koszar ‘rcławickich”.  

W 1938r. miast liczyło około 76 tys. mieszkańców. 

Z opresji II wojny światowej miasto wyszło z zachowaną tkanką miejską, 

lecz zniszczeniu uległy mosty. 

W okresie powojennym terytorium miasta zostało poszerzono. W lewobrzeżnej 

części do Torunia przyłączono - Rudak, Stawki i Czerniewice, zaś w prawobrzeżnej – 

Wrzosy, Barbarkę i Rubinkowo.  

Toruń stał się ważnym węzłem zbiorowego transportu kolejowego 

i samochodowego> nie zostało natomiast należycie wykorzystane dogodne 

położenie dla żeglugi śródlądowej, tak pasażerskiej jak i towarowej. Wynikało 

to z ogólnej sytuacji gospodarczej kraju i polityki władz w zakresie transportu 

wodnego. Miasto stopniowo oddalało się od rzeki, z która przez wiele stuleci 

było związaną. W końcu lat 50-tych przystąpiono do prac nad uporządkowaniem 

i nowym ukształtowaniem nabrzeża, podczas gdy lewy brzeg rzeki pozostawiono 
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jako w stanie naturalnym. Zlikwidowana została wówczas bocznica, urządzenia 

i zabudowania kolejowe w miejscu, których powstał spacerowy bulwar nadwiślański. 

Wówczas powstały również ośrodek sportowo – rekreacyjny „Wisła” z zespołem 

basenów kąpielowych i kawiarnią ‘Wodnik” oraz dwa hotele. Nieopodal kolejowego 

Dworca Głównego powstał camping „Tramp”, przy którym również znajdowały się 

baseny, które jednak ze względów eksploatacyjnych zlikwidowano.  

W ramach inwestycji przemysłowych powstałych w okresie powojennym warto 

odnotować realizacje Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w porcie 

drzewnym. 

Historia na przekroju minionych stuleci ukazuje ścisły związek miasta z rzeką. 

Nasuwa się również konkluzja że miasto które swą dawną świetność zawdzięcza 

właśnie położeniu nad rzeką w dzisiejszych czasach się od niej „odwróciło”. 

 

E. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE OBSZARU OPRACOWANIA 

PROGRAMU PRZYWRÓCENIA WISŁY MIASTU 

Oprócz uwarunkowań omawianych powyżej teren opracowania poddany jest licznym 

ograniczeniom i regulacjom formalnym i prawnym związanym z gospodarką 

przestrzenną państwa, województwa i miasta oraz działaniem przepisów 

szczególnych, nakładających na poszczególne obszary restrykcje, przede wszystkim 

o charakterze regulacji ochronnych. Na wyróżnienie zasługują tu regulacje w 

zakresie ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony wód.  

 

E/1 Uwarunkowania związane z zagadnieniami polityki Europejskiej 

W ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB region Morza Bałtyckiego 

realizowany jest projekt „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju 

regionalnego” o akronimie „InWater”. Celem projektu jest: 

1) przyczynienie się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie 

korzyści wynikających z posiadania śródlądowych dróg wodnych, 

2) zainteresowanie polityków i decydentów kwestią rozwoju dróg wodnych, jako 

czynnika sprzyjającego rozwojowi regionalnemu i ponadregionalnemu w 

zakresie 

 turystyki i transportu, 

 stworzenie forum dla współpracy między wszystkimi jednostkami 

 odpowiedzialnymi za rozwój dróg wodnych, 
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 popularyzacja dotychczasowych działań podejmowanych przez polskie miasta 

i gminy na rzecz zagospodarowania nabrzeży, jako dobrych praktyk 

w regionach, 

 wskazanie kierunków działań na rzecz osiągania standardów komunikacji 

wodnej i infrastruktury nabrzeży w krajach zachodniej Europy. 

 

E/2 Uwarunkowania związane z umocowaniem obszaru opracowania w europejskim 

i krajowym systemie dróg wodnych: 

- śródlądowych dróg wodnych- droga wodna Wisła fragment międzynarodowej drogi 

wodnej E 40 tzw. pętli szlaków i dróg wodnych 

 wielkopolska (Kanał Bydgoski, droga wodna Warta – Kanał Bydgoski, Warta, 

Noteć, Kanał Bydgoski) 

 toruńska (Wisła, Nogat, Kanał Elbląski, Drwęca, Wisła) 

 kujawska (Kanał Bydgoski, Warta – Kanał Bydgoski, Kanał Bachorze, 

Zgłowiączka, Wisła, Brda skanalizowana, Kanał Bydgoski) 

 

(Źródło: Koncepcja oferty turystycznej Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w 

ramach projektu InWater, D. Muszyńska, A. Anszperger, Z. Galiński, M. Murta, A. 

Radkiewicz, J. Umiński) 

 

E/3 Uwarunkowania związane z zagadnieniami prawnej ochrony przyrody 

i krajobrazu 

W związku z doniosłą funkcją ekologiczną pełnioną przez obszar opracowania, 

znaczna jego część podlega ochronie w ramach różnych prawnych form ochrony 

przyrody i krajobrazu. Zagadnienia te w szczegółowo omawia opracowanie "Analiza 

walorów przyrodniczych pod kątem możliwości zainwestowania rekreacyjnego 

i turystycznego w rejonie nadbrzeży Wisły w granicach administracyjnych miasta 

Torunia" wykonane w ramach programu Przywrócenia Wisły Miastu przez mgr 

Sławomira Flanza, mgr inż. arch. krajobr. Izabelę Kurowską i dr Lucjana 

Rutkowskiego.  

Na wymienienie zasługują następujące elementy omawiane w ww. opracowaniu: 
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 wejście doliny dolnej Wisły do sieci ECONET-POLSKA (Odcinek doliny w 

obrębie Kotliny Toruńskiej został uznany za obszar II kategorii - duża wartość 

przyrodnicza i dobre warunki do pełnienia funkcji korytarza; z tego względu 

każde nowe zainwestowanie, w szczególności ma terenie niższych teras 

rzecznych powinno być wprowadzane racjonalnie, po szczegółowym 

przeanalizowaniu warunków środowiskowych). 

  - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły – 

ochrona różnorodności biologicznej wprowadzona ze względu na rzadkość 

występowania lub zagrożenie wyginięciem określonych gatunków. Ze względu 

na ochronę gniazdowisk i żerowisk lęgowych ptaków wodno-błotnych 

charakterystycznych dla dolin rzecznych, postuluje się: zachowanie starorzeczy 

i zakrzaczonych brzegów, ekstensywne zagospodarowanie łąkowo-

pastwiskowe. Na wyznaczonym obszarze zabrania się podejmowania działań 

mogących w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których obszar 

został wyznaczony, nie podlega natomiast ograniczeniu działalność związana z 

utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i 

rybacka, a także a amatorski połów ryb, jeżeli nie wpływają w sposób istotny 

negatywnie na gatunki, dla których obszar został wyznaczony. 

 - Rezerwat przyrody „Kępa Bazarowa” – ochrona  częściowa dla zachowania 

łęgu wierzbowo-topolowego o cechach zbiorowiska naturalnego położonego na 

wyspie. W rezerwacie przyrody zabrania się: budowy lub rozbudowy obiektów 

budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń 

służących celom rezerwatu przyrody, rybactwa, chwytania lub zabijania dziko 

występujących zwierząt, polowania, pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego 

uszkadzania roślin oraz grzybów, użytkowania, niszczenia, umyślnego 

uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, 

zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby, palenia ognisk, prowadzenia 

działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, zbioru dziko występujących roślin 

i grzybów, amatorskiego połowu ryb, ruchu pieszego, rowerowego i jazdy 

konnej z wyjątkiem szlaków wyznaczonych przez organ uznający, ruchu 

pojazdów, umieszczania znaków nie związanych z ochroną przyrody, 

zakłócania ciszy, używania sprzętu motorowego, wykonywania prac ziemnych 

trwale zniekształcających rzeźbę terenu, biwakowania z wyjątkiem miejsc 
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wyznaczonych przez organ uznający, wprowadzania gatunków bez zgody  

ministra właściwego do spraw środowiska oraz organizacji imprez rekreacyjno-

sportowych bez zgody  organu uznającego. 

 Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” - ochrona  częściowa dla zachowania 

środowiska wodnego i ryb w nim bytujących. W rezerwacie przyrody zabrania 

się: budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z 

wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody, rybactwa, 

chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, polowania, pozyskiwania, 

niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów, użytkowania, 

niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian 

obiektów przyrodniczych, zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby, palenia 

ognisk, prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, zbioru dziko 

występujących roślin i grzybów, amatorskiego połowu ryb, ruchu pieszego, 

rowerowego i jazdy konnej z wyjątkiem szlaków wyznaczonych przez organ 

uznający, ruchu pojazdów, umieszczania znaków nie związanych z ochroną 

przyrody, zakłócania ciszy, używania sprzętu motorowego, wykonywania prac 

ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, biwakowania z wyjątkiem 

miejsc wyznaczonych przez organ uznający, wprowadzania gatunków bez 

zgody  ministra właściwego do spraw środowiska oraz organizacji imprez 

rekreacyjno-sportowych bez zgody organu uznającego. 

  „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy” – teren chroniony ze względu 

na wyróżniające się krajobrazy, o zróżnicowanym ekosystemie, pełniący rolę 

korytarza ekologicznego, umożliwiający migrację roślinom, zwierzętom lub 

grzybom, służy wymianie puli genowej poszczególnych gatunków. Na obszarze 

chronionego krajobrazu mogą być wprowadzane następujące zakazy: zabijania 

dziko występujących zwierząt, realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska), likwidowania i niszczenia zadrzewień, 

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania naturalnych zbiorników 

wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej zbiorników wodnych, 

z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  
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 Obiekty przyrodnicze chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody - pomniki 

przyrody. Celem ochrony pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i 

nieożywionej jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, 

tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi 

cechami. Ochrona pomnikowych drzew polega na stosowaniu zakazów: 

wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, kwiatów, 

owoców i liści, zanieczyszczania terenu w pobliżu drzew, umieszczania tablic, 

napisów i innych znaków oraz wznoszenia budowli w pobliżu drzew. 

(przytoczono za: S. Flanz, mgr inż. arch. krajobr. I. Kurowska, dr L. Rutkowski) 

 

(Źródło: "Analiza walorów przyrodniczych pod kątem możliwości zainwestowania 

rekreacyjnego i turystycznego w rejonie nadbrzeży Wisły w granicach administracyjnych 

miasta Torunia" S.Flanz, I. Kurowska, L. Rutkowski.) 

 

E/4 Uwarunkowania związane z zagadnieniami ochrony przeciwpowodziowej 

Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią - na obszarach bezpośredniego 

zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą 

utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności: wykonywania urządzeń 

wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew i krzewów, 

z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do 

wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk oraz zmiany ukształtowania terenu. 

Obszary te stanowią zdecydowaną większość obszaru opracowania, dlatego ich 

wpływ na zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne jest decydujący. 

(Źródło: "Analiza walorów przyrodniczych pod kątem możliwości zainwestowania 

rekreacyjnego i turystycznego w rejonie nadbrzeży Wisły w granicach administracyjnych 

miasta Torunia" S.Flanz, I. Kurowska, L. Rutkowski.) 

 

E/5 Uwarunkowania związane z zagadnieniami ochrony zabytków 

Odcinek doliny Wisły znajdujący się w granicach opracowania w ogóle, a historyczne 

centrum Torunia w szczególności, stanowi szczególne nagromadzenie elementów 

cennych historycznie i kulturowo. Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnień 

ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, wskazując obiekty i tereny chronione 
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wpisem do rejestru zabytków obiekty i tereny wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

oraz tereny podlegające ochronie konserwatorskiej i archeologicznej pokazane w 

Studium gminnym. Dodatkowym elementem silnie oddziałującym na teren 

opracowania jest fakt wpisania Zespołu Staromiejskiego na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  

 

E/6 Uwarunkowania związane z zagadnieniami ochrony terenów leśnych  

Otoczenie miasta zajmują w dużej mierze obszary Lasów Państwowych, często 

uznane za ochronne. O sposobie zaliczenia lasu do kategorii lasu ochronnego 

traktuje rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa  z dnia 25.08.1992r. 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 i Nadleśnictwo 

Toruń. Generalnie ochrona terenów leśnych jest realizowana w oparciu o przepisy 

Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i polega na ograniczaniu przeznaczania 

gruntów leśnych na cele nieleśne. Wprowadzanie zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego na obszarach leśnych powinno odbywać się z poszanowaniem ich 

funkcji ochronnej i gospodarczej, zawsze w porozumieniu z zarządcą lasów.  

 

E/7 Tereny zamknięte 

Tereny zamknięte w rozumieniu ustawy (Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 

17 maja 1989r. Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) to tereny 

o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 

określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

 

E/8 Elementy polityki przestrzennej państwa i województwa - Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dla Torunia 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiące bardzo ważny element 

polityki przestrzennej, zostały określone dla całego województwa w układzie trzech 
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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. 

 

1) Kierunki rozwoju i ochrony, działania:  

Gospodarcze wykorzystanie walorów turystycznych wymaga wzmocnienia funkcji 

związanych z obsługą ruchu turystycznego i poprawą zagospodarowania 

turystycznego poprzez: 

 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 - Europejskiego 

Szlaku Dalekobieżnego E 11 (...Izdby-Mogilno-Strzelno-Kruszwica-Gniewkowo-

Toruń-Golub-Dobrzyń-Brodnica-Górale-...); szlaku wodnego rzeki Wisły przy 

wykorzystaniu walorów krajobrazowych i zasobów kulturowych miasta Torunia; 

oraz zagospodarowanie nieczynnej linii kolejowej Toruń-Unisław jako trasy 

rowerowo-konnej. 

Zadania ponadlokalne (wojewódzkie) realizujące cele publiczne: 

Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne - „Strategia 

rozwoju turystyki na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego” – wymieniona w 

rozdziale „Monitoring wdrażania polityki przestrzennej...” - Samorząd Województwa. 

 

2. Kierunki rozwoju i ochrony, działania: 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego realizowana będzie poprzez: 

 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; 

 konserwację zespołu fortyfikacji i murów miejskich w Toruniu;  

 konserwację zabytkowych obiektów sakralnych oraz zespołów dworsko-

parkowych; 
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 ochronę zachowanej historycznej panoramy (widoku) m.Torunia; 

 objęcie ochroną prawną w formie rezerwatu kultury: pozostałości 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. 

Zadania ponadlokalne (wojewódzkie) realizujące cele publiczne: 

 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 

(realizacja po 2010 r. – UM Torunia, Samorząd Województwa, Wojewoda i 

Wojewódzki Konserwator Zabytków); 

 utworzenie sieci rezerwatów i parków kulturowych (realizacja do 2010 r. – UM 

Torunia we współpracy ze Służbami Konserwatorskimi); 

 

3. Kierunki rozwoju i ochrony, działania:  

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego planuje się:  

- włączenie do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 - Fortów w Toruniu (w 

oparciu o kryteria dyrektywy siedliskowej); 

- opracowanie planów ochrony dla wszystkich rezerwatów (rezerwat „Kępa 

Bazarowa” w Toruniu); 

- ochronę terenów zalewowych zagrożonych powodzią w dolinie Wisły oraz 

ograniczenie zabudowy, w szczególności mieszkaniowej, na terenach zagrożonych 

powodzią (przez wodę 100-letnią) w dolinie rzeki Wisły; 

- ustalenie i przestrzeganie standardów zagospodarowania oraz reżimów 

ochronnych na terenach ponad Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych w rejonie 

Torunia; 

- poprawę jakości wód rzeki Wisły oraz dolnych odcinków jej dopływów 

- ochronę i większe wykorzystanie zasobów wód mineralnych na potrzeby 

lecznictwa uzdrowiskowego w rejonie Torunia - Czerniewice; 

- dalsze wzmacnianie walorów ekologicznych lasów, w szczególności monokultur 

sosnowych na terenie Kotliny Toruńskiej; 

- poprawę czystości wód powierzchniowych (rz. Wisła oraz dolny odcinek Drwęcy); 
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- zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami 

prawnie chronionymi, w tym w dolinie Wisły. 

 

Zadania ponadlokalne (wojewódzkie) realizujące cele publiczne: 

zadanie ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako wniosek do koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego kraju): 

- włączenie do sieci ekologicznej NATURA 2000 Fortów w Toruniu (realizacja do 

2003 r. – Minister Środowiska, Wojewoda we współpracy z Samorządem 

Województwa – Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce - Projekt: 

PL 9608.01.04); 

- zadanie ponadlokalne (wojewódzkie): 

- opracowanie i ustanowienie planów ochrony dla rezerwatów przyrody (realizacja 

do 2005r. - Wojewoda w porozumieniu z samorządem lokalnym - ustawa z dnia 

16 października 1991 r. o ochronie przyrody). 

- Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne: 

- „Studium zagospodarowania obszaru funkcjonalnego doliny Wisły”; 

- „Koncepcje zagospodarowania zlewni chronionych, a w szczególności Brdy i 

Drwęcy”; 

- „Studium wpływu projektowanego stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa na 

strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz gospodarkę województwa”; 

- „Koncepcja struktury przestrzennej oraz możliwości rozwoju funkcji 

uzdrowiskowej i agroturystyki na obszarze województwa”; 

- „Studium zwiększenia lesistości województwa opartej na zmianach struktury 

użytkowania terenu” 

wymienione w rozdziale „Monitoring wdrażania polityki 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. 
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- zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między 

obszarami prawnie chronionymi (realizacja do 2010 r. - Wojewoda i samorząd 

lokalny - ustawa z dnia 16 października 1999  r. o ochronie przyrody). 

 

4. Kierunki rozwoju i ochrony, działania:  

Uruchomienie najtańszego transportu drogami wodnymi możliwe będzie po realizacji 

następujących kierunków: - przebudowy i budowy kaskady oraz infrastruktury 

technicznej na śródlądowej drodze wodnej rzeki Wisły o znaczeniu 

międzynarodowym, co najmniej do IV klasy drogi wodnej. 

 

Zadania ponadlokalne (wojewódzkie) realizujące cele publiczne: 

- zadania ponadlokalne (o znaczeniu krajowym, rozumiane jako wniosek do 

koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju) 

- modernizacja drogi wodnej rz.Wisły (RZGZ - po 2010 r. - Program dla Wisły i jej 

dorzecza „Wisła 2020”); 

- budowa stopnia wodnego „Nieszawa” na Wiśle ze zbiornikiem wodnym 

(Samorząd Województwa - do 2010 r. - Program Rozwoju Woj. do 2010 r.) 

Przewidywane najważniejsze opracowania studialne i analityczne. 

Studium wpływu projektowanego stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa na 

strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz gospodarkę województwa” - wymienione 

w rozdziale „Monitoring wdrażania polityki przestrzennej...” - Samorząd Województwa 

 

E/9 Elementy polityki przestrzennej gminy -cele przestrzenne wynikające uchwalonej 

„Strategii rozwoju miasta Torunia” 

Cel strategiczny nr 5. - Toruń miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej, w tym:  

- zagospodarowanie nabrzeży rzeki Wisły w obszarze miasta, 

- ochrona i ekspozycja panoramy miasta. 

(źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Torunia uchwalone uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr  1032/06 RMT  z dnia 18 maja 2006r.) 

 

E/10 Elementy polityki przestrzennej gminy - określone w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (uchwalone uchwałą 

Rady Miasta Torunia  Nr  1032/06 RMT  z dnia 18 maja 2006r.) -  
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Ustalenia zawarte w Studium określają kierunki działań jakie należy podjąć w celu 

realizacji przyjętej polityki przestrzennej miasta. Nie są ścisłym przesądzeniem o 

granicach zainwestowania i użytkowania terenów. 

Studium ustala podział miasta na wyodrębnione jednostki ustaleń studium.. W 

ustaleniach dla wyodrębnionych jednostek określono ich rolę w obszarze 

metropolitalnym i w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Poniżej 

przytoczono wybrane ustalenia dla poszczególnych jednostek, odnoszące się wprost 

do przedmiotu niniejszego opracowania. Ustalenia studium przytaczają plansze nr III-

1 i III-2 

 

Jednostka  I - STAROTORUŃSKIE PRZEDMIEŚCIE  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z: 

- rozwojem nowoczesnych form działalności gospodarczych na bazie 

przekształcanych terenów poprzemysłowych, 

- przystosowaniem akwenu Portu Drzewnego dla rozwoju funkcji rekreacyjno-

sportowych i ewentualnego gospodarczego wykorzystania szlaku wodnego 

rzeki Wisły. 

Zasady ogólne: 

- ochrona i podnoszenie walorów krajobrazowych obszaru, 

- działania w kierunku podnoszenia jakości stanu środowiska, 

- minimalizacja funkcji kolizyjnych względem środowiska, 

Rozwój turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania rzeki Wisły. 

Nie wyklucza się też możliwości gospodarczego wykorzystania rzeki. 

 

Jednostka V - BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z : 

- rozwojem funkcji rekreacyjnych w oparciu o Park Miejski z zagospodarowaniem 

terenów zieleni łęgowej i przywodnej (Martówka, Błonia), 

- rozwojem ponadlokalnych funkcji związanych z targami i wystawiennictwem w 

oparciu o rewitalizowany kompleks tzw. Zieleniec, 

- rozwojem usług turystycznych w oparciu o możliwą rozbudowę bazy 

turystyczno-hotelarskiej w rejonie Portu Zimowego, 

Zasady ogólne: 

- ochrona i podnoszenie walorów krajobrazowych obszaru, 
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- działania w kierunku podnoszenia jakości stanu środowiska, 

- minimalizacja funkcji kolizyjnych względem środowiska, 

Dla obszarów i terenów funkcjonalnych położonych w strefie S, w rejonie basenu 

Portu Zimowego, ustala się następujące kierunki działań: 

- rewitalizacja obszaru, włącznie z przystosowaniem akwenu do pełnienia funkcji 

rekreacyjnych, 

- kształtowanie ciągłości terenów biologicznie czynnych (ciągi, pasy, aleje, 

szpalery) równolegle do linii brzegowej rzeki Wisły oraz kształtowaniu ciągłości 

funkcjonalno-komunikacyjnej z terenami otaczającymi: parkiem Bydgoskim, 

Bulwarem Filadelfijskim, pierścieniem zieleni wokół starówki; 

Rozwój turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania rzeki Wisły. 

 Nie wyklucza się też możliwości gospodarczego wykorzystania rzeki. 

 

Jednostka VI - STARE MIASTO  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z: 

- rewitalizację zespołu Staromiejskiego uznanego za Pomnik Historii i wpisanego 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO i „strefy buforowej” wokół tego 

zespołu, 

- wielokierunkowym rozwojem, wykorzystującym walory kulturowe i 

niepowtarzalny klimat miejsca, funkcji o znaczeniu krajowym, regionalnym i 

lokalnym (możliwość wykorzystania dla tych funkcji obiektów powojskowych), w 

tym zwłaszcza w oparciu o budowę Centrum Sztuki Współczesnej i możliwość 

budowy centrum konferencyjno-kongresowego - Jordanki, a także 

przystosowaniem do roli „pasażu spacerowego” nadbrzeży Wisły (Bulwaru 

Filadelfijskiego) z możliwością rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych szlaku 

wodnego rzeki Wisły, 

Zasady ochrony i kształtowania Miejskiego Systemu Ekologicznego: 

- rewitalizacja bulwaru wiślanego ze wskazaniem renaturalizacji obszaru 

w nawiązaniu do programu „Przywrócenie Wisły Miastu”. 

 

Jednostka VIII - JAKUBSKIE PRZEDMIEŚCIE  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z : 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły, 
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- realizacją centrum sportowo-rozrywkowego z wykorzystaniem walorów obiektów 

fortecznych oraz możliwością lokalizacji urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych 

ze ścieżkami rowerowymi i pieszymi w oparciu o starorzecza Wisły i tereny 

zieleni przywodnej, 

Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona walorów  przyrodniczo - krajobrazowych doliny Wisły - wyróżniającej 

się w fizjonomii miasta, 

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych, 

- przystosowanie przyrzecznych obszarów do pełnienia funkcji rekreacji zgodnie 

z programem „Przywrócenie Wisły miastu”, z uwzględnieniem ochrony cennych 

zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych oraz powiązań 

krajobrazowych, funkcjonalnych i komunikacyjnych z rejonem Fortu I, błoniami 

w Kaszczorku, Bulwarem Filadelfijskim, 

- ochrona zasobów przyrodniczych, zwłaszcza: czytelnych krawędzi teras, 

istniejących zadrzewień, zakrzewień, gleb III klasy bonitacyjnej, maksymalna 

ochrona naturalnych zbiorników wód powierzchniowych (starorzeczy, 

mokradeł); 

 

Dla obszarów i terenów funkcjonalnych położonych w strefie S, ustala się 

następujące kierunki działań: 

- ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny Wisły - 

wyróżniającej się w fizjonomii miasta,  

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych (ciągi, pasy, aleje, szpalery), 

- rewitalizacja terenu wokół Fortu I pod kątem urządzenia parku miejskiego, 

kształtowanie powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych z innymi obszarami 

rekreacyjnymi: w rejonie starorzeczy u podnóża skarpy wiślanej, błoni w 

Kaszczorku, Bulwaru Filadelfijskiego (do uszczegółowienia w programie 

„Przywrócenie Wisły miastu”), 



 22 

- w przeznaczaniu i zagospodarowywaniu terenów stosowanie preferencji dla 

rekreacji, zieleni, ogrodów działkowych, upraw polowych przy maksymalnym 

udziale powierzchni biologicznie czynnych, 

 

Jednostka XVI - KASZCZOREK  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z : 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły i 

krajowym – rzeki Drwęcy oraz lasów z predyspozycjami do rozwoju funkcji 

rekreacyjno-turystycznych w oparciu o ścieżki spacerowe i rowerowe na 

terenach przywodnych i leśnych, 

Dla obszarów rolnych położonych poza terenami objętymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

- możliwość rekreacyjno-wypoczynkowego wykorzystania w oparciu o ustalenia 

wynikające z programu „Przywrócenia Wisły miastu”, 

Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych, 

- przystosowanie przyrzecznych stref do pełnienia funkcji rekreacji zgodnie z 

programem „Przywrócenie Wisły miastu” z uwzględnieniem ochrony cennych 

zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych, 

- maksymalna ochrona zasobów przyrodniczych: kompleksów leśnych, 

zadrzewień, zakrzewień, gleb III klasy bonitacyjnej, gruntów biogenicznych, 

naturalnych zbiorników wód powierzchniowych (starorzeczy, mokradeł), 

- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, w oparciu o wykonaną uprzednio 

dokumentację określającą jej zakres, predysponowany kierunek: tereny 

rekreacji lub tereny zieleni, 

- działania w kierunku odbudowy właściwego stanu lasów, przy czym za główne 

funkcje lasu wskazuje się funkcje ochronne, rekreacyjne, edukacyjne; 

 

Jednostka XVII - CZERNIEWICE  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z: 
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- rozwojem usług ponadlokalnych ukierunkowanych na wykorzystanie walorów 

miejsca i zasobów wód mineralnych, 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły 

oraz lasów predysponowanych do rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w 

oparciu o ścieżki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne na terenach 

przywodnych i leśnych, 

Zasady ogólne: 

- ochrona i podnoszenie walorów krajobrazowych obszaru, 

- działania w kierunku podnoszenia jakości stanu środowiska, 

- minimalizacja funkcji kolizyjnych względem środowiska, 

- dopuszcza się lokalizację ogrodu zoologicznego (dyslokacja istniejącego ogrodu 

zoologicznego z ul. Bydgoskiej). 

Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej w strefie doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości 

przestrzennej terenów biologicznie czynnych, 

- urządzenie miejsc rekreacji przywodnej w strefie brzegowej Wisły, z 

uwzględnieniem przyrodniczych i funkcjonalnych powiązań ponadlokalnych oraz 

ochrony cennych zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych, 

- działania w kierunku odbudowy właściwego stanu lasów, przy czym za główne 

funkcje lasu wskazuje się funkcje ochronne, rekreacyjne, edukacyjne; 

 

Jednostka XVIII - RUDAK  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z: 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły, 

Podstrefa E.2  

Dla obszarów rolnych i leśnych położonych poza terenami objętymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

- możliwość rekreacyjno-wypoczynkowego wykorzystania w oparciu o ustalenia 

wynikające z programu „Przywrócenia Wisły miastu”, 
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Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona i kształtowanie ciągłości przestrzennej terenów biologicznie czynnych 

oraz ponadlokalnych powiązań funkcjonalnych, ewentualna zabudowa 

zintegrowana z krajobrazem doliny Wisły, 

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych, 

- urządzenie i rewitalizacja terenu zieleni w rejonie Fortu Kolejowego pod kątem 

rekreacji i powiązań funkcjonalno-krajobrazowych z terenem parku leśnego w 

rejonie wyspy Kępa Bazarowa, 

- ochrona zasobów przyrodniczych: czytelnych krawędzi teras, wydm, sieci 

naturalnych zbiorników wód powierzchniowych (cieków, starorzeczy), 

istniejących zadrzewień, zakrzewień, gleb II i III klasy bonitacyjnej, utworów 

biogenicznych; 

 

Jednostka XIX - STAWKI  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z : 

- rozwojem , rozbudową i modernizacją ponadlokalnych i lokalnych systemów 

transportowych (układu drogowego i kolejowego oraz tramwaju), a także 

rozwojem wysokostandardowego miejsca obsługi podróżnych (integracyjnego 

węzła przesiadkowego) w oparciu o dworzec Toruń Główny, 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły z 

rezerwatem Kępa Bazarowa, rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznych, w 

tym również walorów szlaku wodnego rzeki Wisły, w oparciu m.in. o obiekty 

przystani „Budowlanych”. 

Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona i kształtowanie ciągłości przestrzennej terenów biologicznie czynnych 

oraz ponadlokalnych powiązań funkcjonalnych, ewentualna zabudowa 

zintegrowana z krajobrazem doliny Wisły, 
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- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej i 

międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych, 

- kształtowanie publicznych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych pod kątem 

urządzenia parku leśnego z uwzględnieniem: 

- urządzenia miejsc rekreacji, zwłaszcza w strefie brzegowej Wisły i Małej 

Wisełki, fortyfikacji (fragment fortyfikacji Przyczółek Mostowy), 

- powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi, zwłaszcza 

rejonem Zamku Dybowskiego, Fortu Kolejowego, 

- rewitalizacji kanału Mała Wisełka,  

- rewitalizacji zieleni w obrębie fortyfikacji (fragment fortyfikacji Przyczółek 

Mostowy), 

- przystosowania siedlisk roślinnych do penetracji turystycznej (z wyłączeniem 

terenu rezerwatu), ochroną cennych wartości przyrodniczych i podnoszenia 

stanu środowiska przyrodniczego, 

Dla obszarów i terenów funkcjonalnych położonych w strefie S, ustala się 

następujące kierunki działań: 

- kształtowanie ciągłości terenów zieleni urządzonej i leśnej, powiązań 

funkcjonalnych i rekreacyjnych w pasie pomiędzy Fortem XIV, XV i dalej w  

kierunku Wisły, w oparciu o: 

- nowourządzane tereny zielni parkowej i rekreacji, ciągi, pasy, aleje, szpalery, 

 

Dla obszarów i terenów funkcjonalnych położonych w strefie Z, ustala się 

następujące kierunki działań:  

- maksymalna ochrona istniejących zadrzewień, wód powierzchniowych, 

fragmentu czytelnej terasy Wisły (południowo-zachodnia część jednostki), 

- kształtowanie Miejskiego Systemu Ekologicznego, w powiązaniu z 

pozamiejskimi terenami aktywnymi przyrodniczo, poprzez urządzanie terenów 

zieleni, zwłaszcza w oparciu o istniejące zadrzewienia, elementy sieci 

hydrograficznej (cieki), czytelne fragmenty teras Wisły, ciągi uliczne i tereny 

zieleni urządzonej towarzyszące zabudowie, rewitalizację istniejących terenów 

zieleni. 
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Jednostka XX - PODGÓRZ  

Jednostka skupiająca działania związane zwłaszcza z : 

- ochroną i zachowaniem zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych w 

obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym rzeki Wisły z 

predyspozycjami dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych na bazie ruin 

zamku, 

Dla obszarów funkcjonalnych położonych w strefie E, ustala się następujące kierunki 

działań: 

- ochrona i kształtowanie ciągłości przestrzennej terenów biologicznie czynnych 

oraz ponadlokalnych powiązań funkcjonalnych, zintegrowanie zabudowy z 

krajobrazem doliny Wisły, 

- ochrona istniejącego korytarza przyrodniczego rangi krajowej 

i międzynarodowej doliny Wisły przez kształtowanie ciągłości przestrzennej 

terenów biologicznie czynnych, 

- kształtowanie publicznych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych pod kątem 

urządzenia: (urządzenia miejsc rekreacji, zwłaszcza w rejonie Zamku 

Dybowskiego, powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi, 

zwłaszcza rejonem wyspy Kępa Bazarowa, rewitalizacji kanału Mała Wisełka, 

rewitalizacji zieleni w obrębie fortyfikacji, przystosowania siedlisk roślinnych do 

penetracji turystycznej, ochrona cennych wartości przyrodniczych) 

(źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Torunia uchwalone uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr  1032/06 RMT  z dnia 18 maja 

2006r.) 

 

E/11 Elementy polityki przestrzennej gminy - określone w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego miasta  

Plansza nr III - 3 wskazuje te obszary znajdujące się w obrębie granic opracowania, 

które posiadają ważne miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

obszary dla których przystąpiono do sporządzenia takich planów. Ww. dane są 

aktualne na dzień 4 kwietnia 2007r.  

Omawiana plansza zawiera także waloryzację ustaleń planistycznych 

obowiązujących dla terenów objętych Programem Przywrócenia Wisły Miastu. 

Wyróżniono jednostki planistyczne dla których plany przewidują rozwój funkcji 

rekreacyjnych i turystyczno - kulturowych, bądź też tereny posiadające ustalenia 
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chroniące wartości kulturowe i krajobrazowe cenne z punktu widzenia turystycznego 

wykorzystania strefy nadbrzeżnej Wisły. Z drugiej strony pokazano tereny, dla 

których ustalenia planistyczne mogą powodować obniżenie przydatności dla celów 

rozwoju funkcji turystyczno - kulturowej obszaru.  

(źródło – materiały Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu) 

 

E/12 Ustalenia Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia uchwalonej w 2006r.  

 

F. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE RZEKI I JEJ 

NABRZEŻY  

 

Analizowany obszar cechuje duże zróżnicowanie zarówno stanu zagospodarowania 

i użytkowania gruntów jak uwarunkowań przyrodniczych. Obszar pomimo położenia 

w obrębie tkanki miejskiej nie został znacząco przekształcony, natomiast stan 

środowiska kilka enklaw utrzymał niemalże naturalny charakter (Kępa Bazarowa, 

Czerniewice, Rudak, Winnica i Port Drzewny). Obszar w przeważającej części 

zajmuje terasa zalewowa doliny Wisły, w związku, z czym w jego granicach znajdują 

się przede wszystkim użytki zielone. Zauważalna jest wyraźna różnica 

zagospodarowania lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części obszaru, co wynika 

z rodowodu historycznego miasta. 

Obszar w części prawobrzeżnej graniczy: 

 od wschodu, poprzez rzekę Drwęcę, z wsią Złotoria (gmina Lubicz), której 

intensywna zabudowa, leży w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeże Wisły, 

zajmowanego przez starorzecza i tereny użytkowane rolniczo, 

 od zachodu z terenami zieleni nadrzecznej i użytkami rolnymi, znajdującymi się 

w obrębie wsi Stary Toruń (gmina Zawieś Wielka) 

W lewobrzeżnej części analizowany obszar sąsiadują z terenami gminy Wielka 

Nieszawka: 

 w części zachodniej z terenami zieleni nadrzecznej przylegającej 

do przyulicznej zabudowy (przedłużenie ul. Nieszawskiej) wsi Mała Nieszawka, 

 w części wschodniej z wsią Brzoza Toruńska, gdzie wyrażanie terasa rzeki 

odcina się skarpą z terenami leśnymi oraz rolniczymi. 

Na pograniczu z Brzozą Toruńską znajduje się przeprawa autostradowa (A1) przez 

Wisłę z węzłem drogowym stanowiącym połączenie z drogą ekspresową (S10) 



 28 

oraz drogą krajową nr 1,10. Węzeł ten przecina również linia kolejowa relacji Toruń – 

Kutno. Ten element infrastruktury komunikacyjnej pomimo położenia poza granicami 

miasta ma znaczące oddziaływanie na analizowany teren w aspekcie krajobrazowym 

oraz rekreacyjnym i turystycznym. 

 

F/1. Tereny zurbanizowane 

cześć prawobrzeżna: 

Analizowany nabrzeżny pas terenu o zmiennej szerokości, przylega do części miasta 

o zróżnicowanej strukturze użytkowania: 

 W części centralnej – (przestrzeni pomiędzy dwoma mostami: kolejowym 

i drogowym) położony jest zabytkowy Zespół Staromiejski, powiązany 

z zagospodarowanym nabrzeżem, które od starówki oddziela ulica Bulwar 

Filadelfijski. W sąsiedztwie mostu kolejowego zlokalizowany jest dworzec 

kolejowy Toruń Miasto oraz kwartały intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

o wartościach kulturowych. 

 W części zachodniej –znajdują się kwartały intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej o zabytkowym charakterze dzielnicy Bydgoskie Przedmieście 

(wzdłuż ul.Bydgoskiej). Dalej w kierunku zachodnim (wzdłuż ul. Szosa 

Bydgoska) znajdują się tereny przemysłowe (m. in. „Merinotex”, „Cergia”) oraz 

tereny dawnego zakładu „Polchem” w obrębie których przewidziane są obiekty 

wielkopowierzchniowe obiekty usługowo – handlowe. W tym rejonie miasta 

znajduje się również Miejska Oczyszczalnia Ścieków w otoczeniu otwartych 

terenów nadrzecznych. W zachodniej części miasta, granica analizowanego 

terenu znajduje w znacznej odległości od linii brzegowej Wisły. 

 W części wschodniej – na odcinku ul. Traugutta i ul. Lubickiej, z wąskim pasem 

nabrzeża, opartym na krawędzi terasy, sąsiadują kwartały niskiej zabudowy 

mieszkaniowej dzielnicy Jakubskie Przedmieście, tereny zakładów 

przemysłowych („Nestle Pacyfic”, „Kopernik”) i tereny poprzemysłowe dawnej 

gazowni, przewidywane pod zabudowę mieszkaniową. W dalszej części 

kierując się na wschód, z rozszerzającym się pasem analizowanego nabrzeża 

sąsiadują dzielnice mieszkaniowe o niskiej (ul.Wschodnia) i wysokiej 

intensywności zabudowy – osiedla z „wielkiej płyty” –Rubinkowo i na Skarpie. 

W części położonej wzdłuż ul. Turystycznej (na najniższym poziomie 
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terasowym) do nabrzeżnego pasa przylega ekstensywna zabudowa 

mieszkaniowa w otoczeniu terenów leśnych dawnej wsi Kaszczorek. 

Na obrębie samego pasa nabrzeżnego znajduje się niewiele terenów zabudowanych 

w stosunku do terenów zielonych. Przeważnie są to zespoły niskiej zabudowy 

mieszkaniowej wtapiającej się w krajobraz 

- Przy ul. Rybaki i ul.Winnica –dawne osady rybaków i flisaków o wartościach 

kulturowych, 

- W Kaszczorku wzdłuż ul. Turystycznej, gdzie znajduje się również skansen 

o dużych walorach turystyczno – kulturowych. 

Ponadto we zachodniej części miasta znajdują: 

- Dwa obiekty hotelowe z zespołem basenów zabudowania gospodarcze 

powiązane z przystanią sportów wodnych i portem zimowym - w rejonie 

ul. Bulwar Filadelfijski i ul. Popiełuszki – o dużym potencjale rekreacyjno – 

turystycznym. 

- w tym zabudowania schroniska dla zwierząt (gdzie znajdowała się restauracja 

„Park-Cegielnia” i muszla koncertowa), budynek targowy „Targów Toruńskich” 

( dawny Pawilon Krajowej Wystawy Ogrodniczej zbudowany na początku 

XXw.) oraz budynek mieszkalny w bliskiej odległości brzegu rzeki o walorach 

kulturowych - w rejonie ul. Przybyszewskiego, 

- Kompleks zabudowy nad akwenem Portu Drzewnego w obrębię którego 

znajdują się: zakłady przemysłowe (Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych 

„Towimor„ i „Nova Trading”), siedziby Yacht Club Towimor, Toruńskiej Szkółki 

Żeglarska Szkwał oraz Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy z hotelem 

i restauracją „Walter” oraz budynki kompleksu akademickiego Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej jako pierwszy etap realizacji zamierzenia 

„Polonia in Tertio Millenio”. 

We wschodniej cześci obszaru nadbrzeżnego, której granica przebiega wzdłuż 

krawędzi teresy oraz ulic Szosa Lubicka, Przy Skarpie i Turystycznej, oprócz 

w/w zabudowy przyulicznej w Kaszczorku, znajdują się: 

- Stacja paliw Statoil przy ul. Szosa Lubicka, 

- Zabytkowy Fort I z pozostałościami zewnętrznych ziemnych umocnień 

obronnych i otaczającymi go schronami wtopionymi w zwartą zieleń leśną 

oraz dwoma budynkami koszar załogi fortu położonym poniżej - u podnóża 
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skarpy przy ul. Winnej. W obrębie terenu leśnego otaczającego w/w fort 

znajduje się ogrodzony teren z zabudową usługową składową i parkingami. 

Cześć lewobrzeżna: 

Analizowany nabrzeżny pas terenu o w miarę zbliżonej szerokości w zasadzie nie 

sąsiaduje bezpośrednio z terenami intensywnie zabudowanymi. Barierami 

przestrzennymi oddzielającą tereny nabrzeżne od terenów zabudowanych 

położonych w zachodniej i centralnej części obszaru są: 

- Wał przeciwpowodziowy (wzdłuż ul. Przy Grobli), który sąsiaduje z terenem 

ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej (również zagrodowej) i użytków rolnych.  

- Linia klejowa relacji Toruń – Kutno po przeciwległej stronie której znajdują się 

tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej dzielnic Stawki i Rudak. 

Najintensywniej zabudowany teren w tej części miasta – Podgórz w obrębie 

zabytkowego układu urbanistycznego całkowicie odcięty jest od nabrzeża rzeki 

poprzez swoje położenie na wyższej terasie oraz wyżej wymienione bariery. 

Również intensywnie zabudowany teren w rejonie ulic Łódzkiej, Podgórskiej i Okólnej 

(dawne koszary użyłkowane przez wojsko oraz budynki mieszkalne wielorodzinne 

i jednorodzinne) oddziela w/w linia kolejowa od wyznaczonego obszaru nabrzeża 

rzeki. 

W części wschodniej (dzielnica Rudak) analizowany obszar nabrzeża przylega 

i obejmuje cześć zabudowy położonej wzdłuż malowniczej ul. Rudackiej z ciekawą 

zabudową o walorach kulturowych. W rejonie dzielnicy Czerniewice teren nabrzeża 

sąsiaduje z zabudową o zbliżonym charakterze. 

Przeważającą część nabrzeża w znacznej części trudno dostępnego, zajmują tereny 

zielone, (w tym kompleksy zalesione) o naturalnym charakterze z niewielkimi śladami 

ingerencji człowieka bądź użytkowany antropogenicznie z pojedynczymi obiektami 

zabudowy  

Poza w/w zabudową przyuliczną ul.Rudackiej, na skraju centralnej części 

analizowanego obszaru nabrzeża znajduje się zabytkowy zespół dworca kolejowego 

Toruń Główny z okolicznie położonymi budynkami mieszkalnymi oraz motel „Marvin” 

przy ul. Kujawskiej i Dybowskiej - dawnej drodze fortecznej prowadzącej do Fortu 

Kolejowego. Na północ od dworca kolejowego, pomiędzy ul. Kujawską i brzegiem 

rzeki znajdują się: 

- ruiny zamku Dydowskiego, 
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- stary budynek przystani Budowlanych wraz z nowymi zabudowaniami klubu 

sportowego (w tym sala szermierki) przy ul. Majdany, 

- teren campingu „Tramp” z zabudowaniami (obiekt noclegowy), domami 

kampingowymi, polem namiotowym, stanowiskami postojowymi dla pojazdów 

kampingowych i boiskiem. 

 

F/2. Wody powierzchniowe  

Podstawowym elementem hydrologicznym miasta jest rzeka Wisła. Wzdłuż koryta 

rzeki na fragmentach terasy zalewowej zlokalizowane są odcinki wałów 

przeciwpowodziowe: 

- w lewobrzeżnej części w rejonie Brzozy i Czerniewic oraz na zachód od mostu 

kolejowego. 

- w prawobrzeżnej części na wysokości Parku Miejskiego. 

Krawędzie wysokich teras rzecznych, pełnią również. funkcję wałów 

przeciwpowodziowych. W ramach regulacji koryta rzeki przeprowadzonej pod koniec 

XIXw. oprócz w/w wałów wybudowano również m. in. Port Drzewny i Port Zimowy 

(na bazie starorzeczy) oraz ostrogi.  

W obrębie Zespołu Staromiejskiego swoje ujścia mają dwa odcinki Strugi Toruńskiej, 

w rejonie: 

- Zamku Krzyżackiego, gdzie funkcjonuje mała elektrownia wodna 

- Placu Rapackiego (Dolina Marzeń). 

Na granicy Torunia i gminy Lubicz we wsi Złotoria do Wisły uchodzi nieuregulowana 

rzeka Drwęca, płynącą meandrami w głęboko wciętej dolinie. 

Na wysokości Starego Miasta na Wiśle znajduje się wyspa rzeczna zwana Kępą 

Bazarową wydzielona odnoga rzeki - „Małą Wisłą”.  

Charakterystycznym elementem hydrograficznym obszaru nabrzeżnego są jeziora 

typu starorzecza najliczniej występujące w wzdłuż lewego brzegu rejonie 

Czerniewice-Brzoza, a w części prawobrzeżnej w rejonie Winnicy i Bydgoskiego 

Przedmieścia (Martwa Wisła - Martówka, Kabel, Krowieniec). Martówka po 

rekultywacji jest ozdobą Parku Miejskiego i wraz z przyległym terenem Błoni 

Nadwiślańskich została przystosowanych do funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych . 
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F/3. Tereny zieleni nabrzeżnej  

Zieleń znajdująca się na obszarze opracowania wykazuje ciągłość ekologiczno-

przestrzenną, łącząc się fragmentaryczne z systemem przestrzennym terenów 

zieleni w mieście Toruniu. Jej charakter ma układ pasmowy różniący się 

od pierścieniowo-pasmowego z częściowym powiązaniem klinowym układu zieleni 

miasta. 

W granicach analizowanego obszaru wyróżniają się następujące typy terenów; 

Lasy 

 Charakteryzują się niezadowalającym stanem zdrowotnym o znacznym stopieniu 

uszkodzeń, co wpływa na ich odporność biologiczną, obejmujące: 

- Nadrzeczny łęg wierzbowo-topolowy - w rezerwacie „Kępa Bazarowa”, między 

działkami na Rudaku a Wisłą, nad Wisłą w Czerniewicach, poniżej Fortu I, koło 

Zamku Dybowskiego, przy Porcie Drzewnym, 

- Łęg wiązowo-jesionowy - w dolnej części zboczy terasy wzdłuż ul. Spacerowej 

w Czerniewicach, przy Forcie I, nad Martwą Wisłą przy parku, między ogrodami 

działkowymi a Zieleńcem, 

- Łęg jesionowo-olszowy - w Kaszczorku, w Czerniewicach, 

oraz bory sosnowe występują fragmentarycznie w rejonie fortów. 

Zieleń nadrzeczna 

Łąki i pastwiska wilgotne wraz z terenami użytkowanymi rolniczo występują w 

obrębie części: 

lewobrzeżnej – na Rudaku w rejonie starorzecza oraz Fortu Kolejowego i „Małej 

Wisły”, na fragmentach części obszaru położonej na zachód od ruin Zamku 

Dybowskiego, 

prawobrzeżnej – w Kaszczorku i u podnóża terasy przy Forcie I oraz w rejonie Portu 

Drzewnego i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

Parki 

W granicach analizowanego obszaru znajduje się najokazalsze założenie ogrodowe 

miasta - Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu (wpisany do rejestru zabytków).  

Drzewostan parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym, 

co wynika z warunków siedliskowych i gruntowo – wodnych, różnych dla 

poszczególnych rejonów parku. 

Ze względu na znaczną powierzchnię parku oraz zróżnicowane warunki siedliskowe i 

gruntowo-wodne, skład gatunkowy drzewostanu w poszczególnych rejonach parku 
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jest nieco odmienny. Park urozmaicają zagospodarowane i naturalnie zbiorniki 

wodne w szczególności basen z wodotryskami położony w osi promenady, 

powyrobiskowe stawy dawnej cegielni w tym dla najokazalsze z kamienną grotą, 

kaskadą i tarasem widokowym oraz źródła wypływające ze skarpy nadwiślańskiej. 

Park od południa przylega do wyżej opisanego terenu „Martówki”. 

Ogrody 

Kwartały zabudowy w rejonie ulic Rybaki, Danielewskiego i Matejki oddzielają w/w 

Park Miejski od Ogród Zoobotaniczny położonego przy ulicy Bydgoskiej. W obrębie 

ogrodu występują wyjątkowe gatunki drzewostanu. Ogród posiada również 

ptaszarnię, herpetarium oraz wybiegi egzotycznych gatunków zwierząt m. in. żubra, 

muflona, alpaki, kangura „benetty” rysia europejskiego i azjatyckiego, jeżozwierza 

azjatyckiego oraz niedżwiedzia azjatyckiego. W ogrodzie prowadzony jest Ośrodek 

Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. 

Zieleń forteczna 

Na analizowanym terenie znajdują się zabytkowe budowle powstałego 

w XIXw. zewnętrznego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń: 

- w części prawobrzeżnej – Fort I im. Jana III Sobieskiego, Fort Św.Jakuba 

oraz położony przy ul. Szosa Lubicka Fort II im. S.Czarnieckiego, 

- w części lewobrzeżnej – Fort X im. Bateria Nadrzeczna, Fort Kolejowy 

oraz położone w sąsiedztwie obszaru nabrzeża Fort Przyczółek Mostowy 

(oddzielony od dworca kolejowego Toruń Główny – linią kolejową 

i ul. Podgórską) i Fort XV im. H.Dąbrowskiego (na zamknięciu ul.Podgórskiej). 

W otoczeniu fortów znajduje się szereg mniejszych obiektów – schronów i bunkrów, 

które przestrzennie tworzą całości dawnego systemu obronnego w/w pierścienia.  

Elementami krajobrazu warownego są różne formy zieleni wysokiej i niskiej - murawy 

trawiaste, grupy drzew i krzewów, lasy, szpalery drzew. W otoczeniu w/w obiektów 

nowożytnych fortyfikacji znajdują się również liczne samosiewy. Roślinności w 

obrębie fortów pełniła ściśle określone funkcje związane z obronnością tj: 

konstrukcyjną, przeszkodową, osłonową, klimatyczną oraz zapasu materiału 

budowlanego i opału. Ukształtowanie terenu wokół fortów, budowle jak i otaczająca 

je zieleń stanowi niepowtarzalny i unikalny walor przestrzenny w aspekcie 

krajobrazowym, turystycznym i rekreacyjno – kulturowym obszaru nabrzeżnego. 
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Ogrody działkowe 

Ogrody zajmują znaczną część analizowanego obszaru zarówno w części 

prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej. Największe kompleksy tych form indywidualnego 

wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta znajdują się we wschodniej części 

dzielnicy Rudak i na Bydgoskim Przedmieściu przy ulicy Przybyszewskiego. 

Niewielkie powierzchniowo enklawy ogrodów działkowych położone są w w rejonie 

ul.Winnica. W lewobrzeżnej części miasta – pomiędzy wałem przeciwpowodziowym 

i ul. Nieszawską, zespół ogrodów działkowych sąsiaduje z terenem nabrzeża Wisły. 

Ogrody te w różnym stopniu są zadbane, a ich zagospodarowanie stanowi 

przeważnie drzewa i krzewy owocowe oraz altanki użytkowników. Ogrody w strefie 

nabrzeżnej położone na terasie zalewowej, w związku z czym następuje ich cykliczne 

podtapianie szczególnie w okresie wiosennym. Należy podkreślić, że część altan 

które winny pełnić wyłącznie funkcje rekreacyjne, stało się miejscem zamieszkania 

całorocznego.  

 

F/4. Układ komunikacyjny 

Sieć drogowa 

Generalnie, analizowany teren nabrzeża jest trudno dostępny.  

Część prawobrzeżna 

W centalnej części miasta wzdłuż brzegu rzeki przebiega ulica Bulwar Filadelfijski, 

która choć zapewniana dojazd do nabrzeża i obsługuje komunikacyjnie Zespół 

Staromiejski stanowi barierę dostępu do części rekreacyjno – wypoczynkowej 

nabrzeża. Na wysokości Bydgoskiego Przedmieścia dostęp do rzeki zapewniają 

ulice: 

- Popiełuszki – przystań sportów wodnych i Port Zimowy ( na której opiera się 

granica terenu), 

- Przybyszewskiego – dojazd do punktu wodowania. 

Do Portu Drzewnego prowadzi ul. Droga Starotoruńska. 

W części prawobrzeżnej znaczna cześć granicy wyznaczonego terenu nabrzeża 

opiera się na odcinkach dróg publicznych: 
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- ul.Szosa Bydgoska w ciągu drogi krajowej nr 80 (w kierunku Bydgoszczy) – 

w zachodniej części, 

- ul.Traugutta i ul.Szosa Lubicka w ciągu dróg krajowych nr 15 i 80 (w kierunku 

Olsztyna i Płońska) – połączonych z ul. Winnica od której prowadzi kilka dróg 

gruntowych do brzegu Wisły, ul.Winną – w ciągu dawnej drogi fortecznej, 

- ul. Na Skarpie i ul. Turystyczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 654 od której 

odchodzi szereg dróg gruntowych prowadzących do brzegu rzeki. 

Część lewobrzeżna 

W tej części miasta jedyna drogą publiczną prowadzącą do nabrzeża jest ul. Majdany 

(z mostem nad „Małą Wisłą”), stanowiąca dojazd do klubu sportowego „Budowlani” 

i punktu widokowego. W rejon nabrzeża prowadzi szereg dróg gruntowych 

odchodzących od ulic: 

- Dybowskiej (w ciągu w ciągu dawnej drogi fortecznej) stanowiącej dojazd 

do campingu „Tramp”, której przedłużenie prowadzi do ruin Zamku 

Dybowskiego  

- Rudackiej ze zjazdami na drogi gruntowe prowadzące do ogrodów działkowych 

i do brzegu rzeki oraz w obrębie terenu leśnego ze zjazdem o dużym spadku 

po skarpie do terenów użytkowanych rolniczo, 

Ulice te oraz ul. Przy Grobli (wzdłuż wału przeciwpowodziowego), odcinki ulic 

Kujawskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10) i Relaksowej w Czerniewicach przebiegają 

wzdłuż granicy analizowanego terenu. 

Koryto rzeki w części centralnej miasta przecina most stalowy o konstrukcji 

kratownicowej wybudowany w okresie międzywojennym XXw. 

Sieć kolejowa 

Równolegle do biegu rzeki, przebiega linia kolejowa, odcinająca przeważającą część 

dzielnic lewobrzeżnego Torunia od strefy nabrzeżnej. Dostęp do tej strefy stanowią 

przejazdy tunelami pod torowiskami w osi mostu drogowego, ulicą Wislaną 

(połączenie dzielnicy Podgórz z ul. Nieszawską) oraz przejazd z rejonie zbiegu ulic 

Rudackiej, Podgórskiej i Dybowskiej. Zagospodarowane przejście piesze 

przez torowisko znajduje się na Rudaku przy ul.Rypińskiej. 

Koryto rzeki w części centralnej miasta przecina zabytkowy most stalowy 

o konstrukcji kratownicowej pomiędzy dworcami położonymi na przeciwległych 

brzegach rzeki – Dworcem Głównym i Dworcem Miasto. 
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F/5. Sieci infastruktury technicznej 

W granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego teren znajdują się sieci 

podstawowych mediów infrastruktury technicznej. Aktualnie w ramach programu 

spójności (uprzednio ISPA) na terench osiedli Rudak, Kaszczorek, Winnica 

i Czerniewice budowane są systemy kanalizacji ściekowej z założeniem 

odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Szosa Bydgoska. 

W obrębie nabrzeży znajdują się ujścia 54 kolektorów ściekowych (w większości 

nieoczyszczonych). 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że: 

- w Kaszczorku pomiędzy ul. Turystyczną i nabrzeżem rzeki przebiega sieć 

gazowa wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną w rejonie ul. Na Skarpie, 

- w rejonie ul. Szosa Bydgoska znajduje się główna stacja zasilania (GPZ) 

z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi średnego i wysokiego napięcia. 

 

G. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE ORAZ UŻYTKOWANIE TURYSTYCZNO-

REKREACYJNE RZEKI I JEJ NABRZEŻY  

 

Sztandarową atrakcją turystyczną miasta, przyciągającą turystów jest Zespół 

Staromiejski (wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury) oraz szereg 

cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych w obrębie starówki.  

Ponadto obiekty hotelowe, camping „Tramp”, dworce kolejowe i dworzec 

autobusowy, położone w trefie nabrzeża Wisły pozostają w świadomości 

odwiedzających. Elementy zabytkowego pierścienia fortecznego położne wzdłuż 

wyznaczonych szlaków turystycznych oraz szlaki wodne stanowią przedmiot 

zaintesowania wąskiej grupy zwiedzających. 

Pozostałe analizowane tereny w szczególności Park Miejski z błoniami, Wyspa Kępa 

Bazarowa, kompleksy ogrodów działkowych oraz zespoły basenów „Wodnik” 

stanowią przede wszystkim miejsca rekreacji mieszkańców miasta.  

W ostatnich latach zauważalne są formy rekreacji czynnej – rowerowej, przede 

wszystkim w strefie prawobrzeżnej miasta. Mieszkańcy Torunia przemierzają  

rowerami szlaki turystyczne które prowadzą poza granice miasta w kierunku 

Bydgoszczy i Osieka.  

Również wędkowanie, zarówno wzdłuż obydwu brzegów rzeki jak i na starorzeczach, 

jest uprawiane przez szerokie grono miłośników tej formy rekreacji. 
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G/1. Baza hotelowa 

Na analizowanym obszarze obiekty noclegowych, najczęściej hotele o różnym 

standardzie, koncentrują się w obrębie Zespołu Staromiejskiego. 

Baza hotelowa w obrębie Zespołu Staromiejskiego i terenów przyległych: 

lp obiekt lokalizacja Ilośc  
m-c nocleg. 

dodatkowe dane 

Hotele 3-y gwiazdkowe 

1. Mercure-Helios ul. Kraszewskiego 1/3 164 gastronomia, 
sale konferen. 

2.  Heban ul. Małe Garbary 7 50 gastronomia, 
sale konferen. 

3. Gromada ul. Żeglarska 10/14 73 gastronomia, 
sale konferen. 

4 PetiteFleur ul. Piekary 25 26 gastronomia, 
sala konferen. 

5. Gotyk ul. Piekary 20 54 gastronomia, 
sala konferen. 

6. Spichrz ul. Mostowa1 44 gastronomia, 
sala konferen. 

7. Retman ul. Rabiańska 15 42 gastronomia, 
sala konferen. 

8. Pod Orłem ul. Mostowa17 100 gastronomia, 
sale konferen. 

9. Polonia Plac Teatralny 2 80 gastronomia, 
sale konferen. 

Hotele 2-wu gwiazdkowe 

10. Orbis Kosmos ul. Popiełuszki 2 109 gastronomia, 
sale konferen. 

11. Trzy Korony Rynek Staromiejski 21 66 gastronomia 

12 Pod Czarną 
Różą 

ul. Rabiańska 11 32 gastronomia, 
sala konferen. 

13. Wodnik ul.Bulwar Filadelfijski 12 66 gastronomia 

14. Kopernik ul. Wola Zamkowa 16 96 gastronomia, 
sala konferen. 

15. W Centrum ul. Szumana 2 43 gastronomia, 
sala konferen. 

Łączna liczba miejsc noclegowych w/w hoteli wynosi 1045. Przeważającą część 

stanowią małe hotele, w adaptowanych budynkach zabytkowych, co stanowi 

niepowtarzalną atrakcje dla gości.  

W sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego, od kilku lat funkcjonuje również hotel 

trzygwiazdkowy „Filmar”, posiadający 250 miejsc noclegowych. Posiada on część 

gastronomiczną i centrum kongresowe 
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W obrębie Starówki, aktualnie adaptowane są na małe hotele, istniejące obiekty 

zabytkowe: 

 kamienice przy Przy ul. Panny Marii 9/11, 

 obiekty poprzemysłowe przy ul. Browarnej 1/3, 

 dawny młyn przy ul. Przedzamcze, w sąsiedztwie ruin zamku krzyżackiego 

i teatru „Baj Pomorski”, 

 kamienica przy ul. Rabiańskiej 24 / ul. Piekary 2, 

 kamienica przy ul. Piekary 31, 

oraz dawne koszary „racławickie” przy Bulwarze Filadelfijskim w sąsiedztwie zjazdu 

z mostu drogowego (będzie to obiekt o najwyższym kategorii) 

Pozostałe obiekty pojedynczo porozrzucane są w strefie lewego i prawego brzegu 

Wisły.  

Baza hotelowa poza obrębem Zespołu Staromiejskiego: 

lp obiekt lokalizacja Ilośc  
m-c nocleg. 

Kategoria 
dodatkowe dane 

1. Walter ul. Starotoruńska 3 48 Baza noclegowa 
gastronomia, boisko, 
ściana wspinaczkowa 

2.  Dom 
Sportowca 

ul. Majdany 1 30 Baza noclegowa 
W sąsiedztwie hali 
szermierki i przystani 
wodnej 

3. Marvin ul. Kujawska 8 13 Baza noclegowa 
gastronomia,  

4 Tramp ul. Kujawska 14 79 Kemping 
Pokoje i domki, pole 
namiotowe i parking 
dla samochodów 
kempingowych, 
gastronomia 

Warto zaznaczyć, że w/w kemping stanowi miejsce noclegu dla licznej grupy 

turystów. Pomimo atrakcyjnej lokalizacji w niedalekiej odległości od Zespołu 

Staromiejskiego i w otoczeniu zieleni Kępy Bazarowej, narażony jest na uciążliwości 

akustyczne od strony: przyległych dróg krajowych (w tym mostu) oraz terenów 

kolejowych i dworca Toruń Miasto. 

 

G/2. Baza gastronomiczna 

Koncentracja różnorodnych obiektów gastronomicznych: restauracji ( w tym kuchni 

narodowych), barów, winiarni, kawiarni, herbaciarni, pijalni piwa i punktów małej 
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gastronomi znajduje się w obrębie Zespołu Staromiejskiego. W sezonie wakacyjnym 

przy większości z nich funkcjonują ogródki letnie, co wpływa na koloryt i ożywienie 

ulic i rynków szczególnie w porze wieczorowej. Właśnie ogródki letnie znajdujące się 

w zabytkowych wnętrzach urbanistycznych oraz w znacznej części bulwaru 

nadwiślańskiego, stanowią ulubioną formę wypoczynku zarówno turystów 

jak i mieszkańców miasta. Wzdłuż nabrzeża przy Bulwarze Filadelfijskim w lecie 

zacumowane są barki które oferują różnorodną ofertę gastronomiczną. 

Na pozostałych terenach nabrzeża znajdują się nieliczne obiekty gastronomiczne 

(najczęściej pijalnie piwa), z których korzystają najczęściej lokalni mieszkańcy. 

Wyjątkami są jedynie lokale przy Osrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Walter” 

przy porcie drzewnym oraz bar przy ośrodku jeździeckim w Kaszczorku 

(ul. Wieżowa) które przyciągają przede wszystkim liczne grupy mieszkańców 

(również przy okazji organizowanych imprez plenerowych). 

 

G/3. Obiekty i imprezy kulturalne 

Obiektami o najistotniejszym znaczeniu kulturotwórczym są: 

 Muzeum Okręgowe z oddziałami: Domem Kopernika, Muzeum Dalekiego 

Wschodu, Dom Eskenów i Muzeum Podróżników (pamiątki związane z Tonym 

Halikiem), 

 Muzeum Etnograficzne oraz Skansen w Kaszczorku, 

 Teatr im. Wilama Horzycy, 

 Teatr lalkowy „Baj Pomorski”, 

 Centrum Kultury Dwór Artusa (z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną), 

 Planetarium. 

Działalność tych placówek oraz szereg cyklicznie organizowanych imprez w części 

staromiejskiej m. in.: 

 Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich „Probaltica”, 

 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, 

 Międzynarodowy Letni Festiwal „Muzyka i Architektura” (odbywający się 

w zabytkowych wnętrzach), 

 Festiwal filmowy „Lato Filmów” (przeniesiony z Kazimierza nad Wisłą), 

 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek, 
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 Festiwal muzyki chrześcijańskiej „Song of Songs” (plenerowe koncerty 

w sąsiedztwie ruin zamku krzyżackiego). 

również bogato wpisuje się w ofertę turystyczną,. 

Aktualnie budowane Muzeum Sztuki Współczesnej, w ramach programu „Znaki 

Czasu”, którego celem jest popularyzowanie różnorodnych form przekazu 

współczesnej sztuki, ma ogromne szanse popularyzacji miasta i przyciągnięcia gości 

z kraju i zagranicy. 

 

G/4. Baza sportowa 

Poza wyżej opisanym zespołem basenów „Wodnik” na prawym brzegu znajdują się : 

 Przystań sportów wodnych - UMK-AZS przy ul. Popiełuszki 1. 

 Przystanie sportów wodnych – Yacht Club „Towimor” i Szkółka Sportów 

Wodnych „Szkwał” przy ul. Starotoruńskiej .  

Uprawianie sportów wodnych jest niezauważalne na rzece z wyjątkiem treningów 

osad wioślarskich K.S. „Budowlani”, której przystań mieści się przy ul. Majdany 1. 

W obrębie terenu przystani znajduje się również hala do uprawiania szermierki. 

Teren klubu czasami bywa wynajmowany na okolicznościowe zamknięte imprezy. 

Najpopularniejszą imprezą popularyzacyjną żeglarstwo są długodystansowe regaty 

Toruń – Bydgoszcz odbywające się w czerwcu.  

Należy również dodać że na Drwęca odbywają się corocznie spływy kajakowe. 

 

G/5. Tereny rekreacyjne  

Tereny najchętniej odwiedzane przez mieszkańców miasta, znajdują się na jego 

prawym brzegu: 

 Bulwar Filadelfijski, wpisany w panoramę miasta, stanowiący miejsce spacerów 

i wypoczynku, przyciąga szczególnie w okresie letnim rzesze turystów 

i mieszkańców całego miasta. Oprócz letnich ogródków gastronomicznych 

(również na przycumowanych barkach), bulwar jest miejsc okazjonalnych 

plenerowych koncertów. Imprezy takie organizowane są również w obrębie fosy 

staromiejskiej sąsiadującej z bulwarem oraz na Starym Rynku, który jest 

połączony z bulwarem ul. Żeglarską i bramą murów obronnych. Po zapadnięciu 

zmroku niepowtarzalny klimat temu miejscu nadaje iluminacja murów obronnych 

i mostu drogowego. Przy nabrzeżu znajduje się przystań statków 

wycieczkowych (krótkie wahadłowe rejsy pomiędzy mostami oraz mostem 
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autostradowym) oraz łodzi (adaptowanej szalupy ratunkowej) kursującej 

do punktu widokowego po przeciwnej stronie Wisły. Uciążliwą dla bulwaru jest 

ruchliwa ulica, przebiegająca wzdłuż jego całej długości. Jedynie 

część nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani obdzielona jest 

od ulicy terenami zielonymi. 

 Kąpielisko otwarte „Wodnik” przylegające w zachodniej części do w/w bulwaru. 

Znajduje się tutaj zespół basenów kąpielowych z plażą trawiastą placami zabaw 

oraz sezonowymi punktami gastronomicznymi. Obiektem, który szpeci 

to miejsce jest nieużytkowany budynek dawnej restauracji „Wodnik”. 

 Teren przy przystani UMK-AZS. Wbrew istniejącego urządzonego nabrzeża 

imprezy wodniackie odbywają się tu niezwykle rzadko. Rozległy trawnik 

przy nabrzeżu, to miejsce piknikowe mieszkańców oraz miejsce spacerów 

mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. 

 Błonia Nadwiślańskie z „Martówką”, przylegające do Park Miejskiego 

na Bydgoskim Przedmieściu, które w części są urządzone jako tereny sportowe 

z boiskami do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Błonia są licznie odwiedzane 

w sezonie letnim praz spacerowiczów, rowerzystów i wędkarzy 

oraz wykorzystywane do pikników przez okolicznych mieszkańców, znajdują się 

wydzielone miejsca do grilla i na ogniska. 

 Ośrodek wypoczynkowo rekreacyjny „Walter” przy porcie drzewnym, również 

jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta. W obrębie ośrodka 

znajduje się boisko oraz ściana wspinaczkowa. 

W wschodniej części prawobrzeżnej miasta, pomimo sąsiedztwa dużych osiedli 

mieszkaniowych, praktycznie brak terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 

Kompleksy zieleni w rejonie Forty I, oraz zimą sąsiadujący tor saneczkowy 

i zamarznięte jeziora starorzecza (w rejonie ul.Winnica) są opustoszałe. Jedynie 

otwarty teren przy ul. Szosa Lubicka i na Skarpie przyciąga zainteresowanych, gdy 

okazjonalnie rozbija się namiot cyrkowy bądź wesołe miasteczko.  

W lewobrzeżnej części miasta, tereny rekreacji i wypoczynku koncentrują się 

w rejonie wyspy bazarowej, której dominującym punktem jest zorganizowany punkt 

widokowy na zamknięciu ul. Majdany. Wyspa z ciągami pieszymi jest popularnym 

miejscem spacerów i podziwiania panoramy Zespołu Staromiejskiego.  
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Z wyspą sąsiadują: 

 Teren z ruinami zamku Dybowskiego ze zorganizowanymi miejscami 

piknikowymi (ognisko, ławy i stoły) 

 Kemping Tramp, 

gdzie okazjonalnie organizowane są imprezy plenerowe, w tym podkreślające 

historyczny rodowód miejsca ruin zamku i dawnej lokalizacji Nieszawy. 

 

G/6. Szlaki turystyczne 

W obrębie obszaru analizowanego obszaru zarówno w części praobrzeżnej 

jak i lewobrzeżnej przebiegają liczne szlaki turystyki pieszej i szlaki rowerowe. Szlaki 

prowadzą do atrakcyjnych miejscowości położonych poza Toruniem. W obrębie 

miasta prowadzą przez najciekawsze miejsca i najbardziej atrakcyjne krajobrazowo 

części nabrzeżnej Wisły. Wyjątkową trasą o kulturowym charakterze jest szlak pieszy 

„im. Franciszka Łęgowskiego” (fragment Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego E 11 

Morze Północne – Harz – Brandenburgia – Mazury, około 2100 km). 

Szlaki piesze (z punktem początkowym przy Placu Rapackiego) : 

 Żółty - „Im. Franciszka Łęgowskiego” (KP-231/E11) o długości 160km, 

prowadzący do Radomna, 

 Czarny - „Szlak forteczny” (KP-4121) o długości 44km, kończący się przy 

dworcu kolejowym Toruń Główny,  

 Niebieski -„Mennonitów” (KP4122/ E11) o długości 21km prowadzący 

do Suchatówka,  

 Czerwony - „Im. Stanisława Noakowskiego” (KP-4123) o długości 44km 

prowadzący do Nieszawy. 

Szlaki rowerowe: 

 Niebieski - Toruń, Plac Rapackiego - Bydgoszcz, Dworzec PKP Bydgoszcz 

Główna (CT-16) o długości 57,1km, 

 Zielony - Toruń - Radomno (CT-13) o długości 130,0km, 

 Czerwony - Toruń, Plac Rapackiego - Włocławek, Dworzec PKP Włocławek, 

Zazamcze (CT-12) o długości 63,0km, 

 Zielony – Toruń – Inowrocław (dł.35,0km), - Osiek (dł.19,0km), Lubicz (dł.6,0km) 

Szlaki wodne 

 szlak wodny „Rzeka Wisła”, 
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 szlak wodny „Rzeka Drwęca” 

W zachodniej części analizowanego obszaru przebiega również - Przyrodnicza 

ścieżka dydaktyczna – wytrasowana pod kątem do zapoznania się z przyrodą, 

historią i gospodarką północno-zachodniej części Torunia i okolic. Ścieżka o długości 

ok. 20 km, prowadzi z Bielan przez Barbarkę do Przysieka i skąd z powrotem biednie 

przez Bydgoskie Przedmieście, kończąc się w ogrodzie zobotanicznym.  

 

G/7 Istniejące urządzenia hydrotechniczne, inne elementy zagospodarowania 

nabrzeża do ewentualnego wykorzystania na cele turystyki wodnej  

W obrębie analizowanego obszaru znajdują się nieliczne urządzenia 

hydrotechniczne i zagospodarowanie tereny nabrzeży do potencjalnego 

wykorzystania na cele turystyki wodnej. Większość z nich mieści się wzdłuż prawego 

brzegu rzeki: 

 przy Bulwarze Filadelfijskim – 3 pomosty cumownicze (2 małe pływające 

stalowe pomosty dostosowane do cumowania pojedynczych jednostek 

oraz mała barka przystosowana do cumowania statków wycieczkowych) , 

nie użytkowane pachołki i pierścienie cumownicze na krótkich odcinkach 

zagospodarowanego nabrzeża, 

 przy przystani AZS  - pochylnia do wodowania jachtów oraz 6 kół cumowniczych 

i prowizoryczne pręty do cumowania, 

 przy porcie zimowym – zagospodarowanie części nabrzeża na potrzeby 

działającej tu stoczni – pochylnia szynowa poprzeczna umożliwiająca 

transportowanie jednostek (kutrów) na brzeg, nabrzeże przy stoczni wysokie - 

ściana żelbetowa oraz dalby (pale ) stalowe, pozostałe części nabrzeża – 

w części zagospodarowane żelbetowe i stroma naturalna skarpa porośnięta 

zielenią - wzdłuż ul. Popiełuszki, w obrębie akwenu znajduje się jeden pomost 

pływający gdzie cumują łodzie motorowe policji rzecznej, przy wyjściu z portu 

znajduje się krótkie nabrzeże przeładunkowe dla barek z kruszywem, w obrębie 

portu brak pochylni do wodowania jachtów, 

 w Kaszczorku ( w osi ul. Ligi Polskaiej) i w rejonie ul. Przybyszewskiego – 

przy ujściach kolektorów deszczowych – platformy pochylnie betonowe – 

umożliwiają ewentualna możliwość cumowania statków wycieczkowych, 
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 przy Porcie Drzewnym – 2 betonowe zjazdy do wody, 2 pływające pomosty 

cumownicze oraz drewniana barka z dwoma pomostami cumowniczymi. 

Zagospodarowanie to związane jest z działającymi przy porcie - ośrodkiem 

wypoczynkowym „Walter”, klubem jachtowym „Towimor” i siedzibie toruńskiego 

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał”. Z wyjątkiem „Waltera” zabudowa na 

ogrodzonych terenach w/w klubów wodniackich – stanica wodna, wiaty, garaże 

są nieestetyczne i kwalifikują się do remontów. 

oraz na przeciwległym brzegu rzeki przy ul. Majdany – 2 pochylnie – jedna żelbetowa 

szerokimi schodami (uniemożliwiającymi wodowanie jachtów z przyczep) 

prowadząca do drewnianego pomostu i druga wyłożona płytami chodnikowymi, 

zaniedbana nie dochodząca do brzegu, przy sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego 

„Budowlani”. Przy punkcie widokowym znajduje się mały drewniany pomost 

cumowniczy z trapem dla małych jednostek (lodź motorowa – dawna szalupa 

„Katarzynka”). 

Opisane urządzenia są w większości w złym stanie technicznym i wymagają remontu 

lub wymiany. 

 

H) STRUKTURA WŁASNOŚCI 

W obrębie analizowanego terenu struktura stanu własności gruntów 

jest zróżnicowana.  

Własnością Skarbu Państwa są wody rzeki Drwęcy, rzeki Wisły, Małej Wisły 

(odcinającej wyspę Kępa Bazarowa), oraz w kluczowe dla potencjalnej aktywizacji 

w ramach programu „Wisłą Miastu”: 

 port zimowy z częścią nabrzeża,  

 zachodnia część bulwaru nadwiślańskiego z przystanią z nabrzeżem przystani 

sportów wodnych przy AZS UMK, 

 port drzewny z częścią nabrzeża. 

Ten stan prawny ogranicza możliwości potencjalnych działań władz samorządowych, 

w zakresie zagospodarowania tych terenów. Nasuwa się w tym przypadku analogia 

z modernizacją bulwaru i kwestią zarządcy tego terenu. 

Pozostały obszar nabrzeża w przeważającej części jest w posiadaniu Gminy Miasta 

Toruń oraz jest w jej wieczystym użytkowaniu. 
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Kompleksy ogrodów działkowych w rejonie ul. Przybyszewskiego i na Rudaku 

są również własnością gminną, lecz w wieczystym użytkowaniu Polskiego Związku 

Działkowców. 

Grunty należące do podmiotów prywatnych w zwartych kompleksach (tereny zielone 

na fragmentach użytkowane rolniczo) położone są: 

 w dzielnicy Kaszczorku wzdłuż ul. Turystycznej, 

  w zachodniej cześci dzielnicy Podgórza (rozdzielone wałem 

przeciwpowodziowym). 

Ogranicza to w pewnym stopniu dostępność nabrzeża od strony przyległych do tych 

terenów dróg publicznych, podobnie jak w obrębie w/w kompleksów ogrodów 

działkowych. Jedyną możliwość dojścia do brzegów Wisły w przypadku w/w terenów 

zapewniają nieliczne drogi gruntowe. 

Również, tereny istotne dla potencjalnego zagospodarowania turystycznego 

i rekreacyjno – wypoczynkowego są w części w posiadaniu prywatnym m.in.:  

 w sąsiedztwie portu drzewnego (od wschodu) – własność Prowincji 

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) z siedzibą 

w Warszawie, 

 na zakończeniu ul. Przybyszewskiego (budynek o funkcji usługowej), 

 przy ul. Winnica (dawny młyn). 

 nabrzeże Małej Wisły w rejonie Fortu Kolejowego. 

 

I. ANALIZA PREDYSPOZYCJI I OGRANICZEŃ W ROZWOJU FUNKCJI 

TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ 

Ukształtowanie analizowanego terenu z krawędziami teras rzecznych oraz naturalny 

charakter występujących tu typów krajobrazu, są podstawowym walorem dla rozwoju 

nabrzeży rzeki w kierunku turystyczno - rekreacyjnym. 

Wzdłuż brzegów rzeki, szczególnie wyróżniają się typy krajobrazu o naturalnym 

charakterze: 

 Starorzecza z zadrzewieniami, częściowo przekształconego na skutek regulacji 

rzeki o dużym nasyceniu elementów cennych przyrodniczo, częściowo o niskiej 

przydatności turystyczno rekreacyjnej (tereny podmokłe, wrażliwość 

przyrodnicza itp.) - przede wszystkim błonia nadwiślańskie, w rejonie 

ul. Winnica i Rudak  
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 Otwarte tereny rolnicze (dno doliny rzecznej) z udziałem łąk, nieużytków 

terenów zadrzewionych – przede wszystkim w rejonie ul. Nieszawskiej 

i Kaszczorek, 

 Zwarte tereny leśne i zieleń forteczna o dużych walorach krajobrazowych – 

przede wszystkim Rudak i Kępa Bazarowa, 

 Podmiejskie obszary o ekstensywnej zabudowie w części nasycone elementami 

o wartościach kulturowych w rejonie ul. Winnica, Turystycznej i Rudackiej.  

Obszary o w/w charakterze krajobrazowym posiadają średni i mały potencjał (głównie 

otwarte tereny rolnicze) dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjne. W ich obrębie 

wskazane jest umiarkowane zainwestowanie z priorytetem utrzymania 

dotychczasowego charakteru, w szczególności terenów o wysokich wartościach 

przyrodniczych: 

 Tereny rezerwatów,  

 Akwenów starorzeczy na Rudaku, 

 Kompleksy zadrzewień przy brzegach akwenu Portu Drzewnego, 

 Kompleksów leśnych na kępie Bazarowej i w rejonie Fortu I. 

Na części terenów o średnim potencjale, wydzielono miejsca predestynowane 

dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych (z wyróżniającymi się obiektami 

zabytkowymi i wartościowymi kulturowo oraz istniejącą bazą sportów wodnych): 

 Rejon ujścia Drwęcy (ze Skansenem, w sąsiedztwie starego mostu na Drwęcy, 

kościoła w Złotorii i ruin zamku kazimierzowskiego), 

 Teren przy ul.Winnej (z Fortem I i rozproszonymi schronami oraz koszarami 

załogi fortu) z naturalnym rozległym otwarciem widokowym na zakole rzeki. 

W sąsiedztwie, teren przy ul. Na Skarpie jest planowany pod realizacji obiektów 

sportowych (Aquapark z możliwością bazy hotelowej). 

 Błonia nadwiślańskie z przyległymi terenami: akwenem portu drzewnego. 

Sąsiadujące teren ze schroniskiem dla zwierząt (z obiektami o wysokich 

walorach kulturowych), wskazany jest do przeniesienia i docelowo powinien być 

adaptowany na funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe. Wyróżniającymi się 

w sąsiedztwie obiektem jest kościół pw. Św. Michała. 

 Kępa Bazarowa z ruinami Zamku Dybowskiego. 

Wymienione tereny sąsiadują z miejscami o znacznym stopniu zainwestowania 

i o dużym potencjale dla rozwoju turystyki. Właśnie te miejsca: 
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 Obszar z przystanią AZS przy ul. Popiełuszki, kompleksem basenów ‘Wodnik” 

i bazą hotelową, 

 Teren przy ul.Majdany z punktem widokowym i przystanią K.S. „Budowlani” 

i kempingu „Tramp”, 

 Park Miejski z „Martówką” 

 Teren Portu Drzewnego z istniejącą bazą sportów wodnych i ośrodkiem „Walter” 

z bazą noclegową. 

 zostały uznane do intensywnego wykorzystania pod kątem turystyczno – 

rekreacyjnym, poprzez nowego zainwestowania, działania adaptacyjne 

i rewitalizacyjne. Wymienione tereny z istniejącą bazą sportów wodnych oraz akwen 

portu zimowego są w szczególności predestynowane do rozwoju pod kątem turystyki 

oraz rekreacji i wypoczynku na wodzie. 

Obszar Zespołu Staromiejskiego z przeciwległym nabrzeżem obejmującym ruiny 

Zamku Dybowskiego został wyznaczony jako szczególna strefa skupiająca elementy 

zabytkowe i wartościowe kulturowo (w tym unikalnej sylwety staromiejskiej). Obszar 

ten w części nabrzeża bulwaru został oczywiście wskazany do intensywnego 

wykorzystania preferowane funkcji w tym przede wszystkim turystyki wodnej. 

Dla rozwoju tej najcenniejszej części miasta ma również znaczenie koncentracja 

istniejącej bazy hotelowej i gastronomicznej (z jej ciągłą rozbudową) oraz szeroka 

oferta bazy kulturalnej z różnorodnością organizowanych tu imprez. 

Wskazane strefy rozwojowe połączone są wyznaczonymi szlakami turystycznymi 

oraz ścieżką dydaktyczną, które przebiegają przez atrakcyjne krajobrazowo tereny 

z występującymi tu obiektami zabytkowymi oraz terenami o wartościach kulturowych 

m.in.: 

 Kościół pw. Podniesienia Krzyża Pańskiego przy ul. Wieżowej w Kaszczorku, 

 Forty – nr I im. J. Czarnieckiego, Św. Jakuba (z szerokimi otwarciami 

widokowymi), nr X Bateria Nabrzeżna, Kolejowy z rozproszonymi schronami i 

bunkrami dawnej twierdzy, 

 Dawne Centrum Wystawiennicze,  

 Zespół urbanistyczny dawnego Podgórza, 

 Dworzec kolejowy Torun Główny z przyległą zabudową 

oraz dawne osady rybaków i flisaków przy ul. Rybaki i Winnica (z szerokim 

otwarciem widokowym w najwyższym punkcie ulicy), które są również 
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predestynowane do intensywnego rozwoju (działania rewitalizacyjne, adaptacje 

istniejącej zabudowy na preferowane funkcje itp.) 

 
Do najistotniejszych ograniczeń rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej należą: 

 Zagrożenie powodzią, w zasięgu której jest przeważająca część analizowanego 

obszaru, 

 Niedostępność części terenów, wynikająca z występowania miejscowo terenów 

podmokłych, skarp i zboczy (pomiędzy poszczególnymi terasami) oraz wały 

przeciwpowodziowe. Również sezonowe występowanie owadów stanowi źródło 

uciążliwości. 

 Istniejące zagospodarowanie i zabudowa o funkcjach i wystroju, 

dysharmonizującym z preferowanym kierunkiem rozwoju (w szczególności 

obiekty przemysłowe przy Porcie Drzewnym, otoczenie Portu Zimowego, 

schronisko dla zwierząt przy ul.Przybyszewskiego, substandardowy charakter 

kompleksów ogrodów działkowych i zabudowy w rejonie ulic Rybaki i Winnica). 

 Uwarunkowania infrastrukturalne (przede wszystkim - zrzuty ścieków do Wisły), 

 Uwarunkowania komunikacyjne – poprzez uciążliwość akustyczną ruchu 

samochodowego i kolejowego, emisję spalin oraz utrudnienia w dostępności do 

nabrzeża ( przede wszystkim ulice -Bulwar Filadelfijski i Dybowska oraz linia 

kolejowa odcinająca dzielnice lewobrzeżne od strefy nabrzeża), 

 Niedostępność terenów ze względów formalno – prawnych (m.in. akwen portu 

Zimowego). 

 
W zakresie rozwoju turystyki i sportów wodnych ograniczenie stanowią warunki 

żeglowne rzeki, przede wszystkim: 

 Mielizny i wypłycenia rzeki i Portu Drzewnego, 

 Przeszkody w nurcie rzeki, 

 Silny nurt rzeki i wiry utrudniające żeglugę i cumowanie. 

Należy również dodać że, Mała Wisłą jest praktycznie niedrożna i wymaga robót 

porządkowych (oczyszczenia koryta, cięć sanitarnych itp.). 

 

Do ograniczeń turystycznej przydatności terenów należą również prawne formy 

ochrony przyrody: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”, 
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 Rezerwat przyrody „Kępa Bazarowa”, 

 Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Doliny Drwęcy”, 

i ochrony wartości kulturowych: 

 położenia w strefie Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego 

dziedzictwa kultury Unesco, 

 występowania obszarów i obiektów ujętych w rejestrze zabytków m.in. Park 

Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, parcele fortów, zabudowa w rejonie 

ul. Rybaki i Winnica. 

 

J) MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NABRZEŻA WISŁY W GRANICACH 

MIASTA Z POWIĄZANIAMI POZAMIEJSKIMI. 

 

Nabrzeża Wisły w Toruniu umożliwiają ich zagospodarowanie w kierunku 

rekreacyjno – wypoczynkowym oraz turystycznym. W przypadku niektórych 

fragmentów nabrzeża funkcje takie już istnieją i należałoby je jeszcze wyraźniej 

zdefiniować, wypromować, rozszerzyć i wzbogacić oraz przede wszystkim uzupełnić 

o elementy związane z wykorzystaniem rzeki w mieście.  

Prawobrzeżny Toruń w przeciwieństwie do wielu miast położonych 

nad rzekami, nie jest przestrzennie odcięty od nabrzeża (poprzez funkcje 

przemysłowe, arterie komunikacyjne itp.). W części lewobrzeżnej jednak linia 

kolejowa oddziela położone tam dzielnice od Wisły. 

Długotrwałe działania prowadzące do „przywracania Wisły miastu”, powinny 

być prowadzone etapowo z pierwszeństwem rozwoju punktów nabrzeża 

już wykreowanych jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Równocześnie w stosunku 

do terenów wymagających kompleksowych przekształceń, zasadne jest prowadzenie 

wyprzedzającej polityki przestrzennej prowadzącej do realizacji założonych celów 

(gospodarka gruntowa, planowanie przestrzenne, programy rewitalizacji, 

pozyskiwanie środków zewnętrznych itp.). 

Poza poprawą funkcjonalności (istniejących punktów) i kształtowaniem 

wizerunku przestrzennego i krajobrazowego wybranych terenów nabrzeża z 

ich czytelną dostępnością od strony miasta, równie ważna jest popularyzacja i 
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promocja różnorodnych form odpoczynku nad wodą i na wodzie – w wymiarze 

krajowym, regionalnym i miejskim.  

Władze samorządowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty 

o określonych specjalnościach powinny inicjować szereg imprez (cyklicznych}, 

wykorzystując historyczny rodowód miasta, które zawdzięczało swą świetność przez 

stulecia rzece np tradycje flisackie, miasto – twierdza: festyny, jarmarki, imprezy 

światło i dźwięk itp. 

Działanie takie powinny ściśle powiązane z reaktywowaniem turystyki 

i rekreacji wodnej przede wszystkim poprzez: 

 bogatą ofertę białej floty (rejsy o krótkim i długim dystansie – kilkudniowe) 

oraz wykorzystanie turystyczne mniejszych jednostek pływających (łodzie 

motorowe, repliki starych łodzi i tratwy), 

 stacjonarne formy wypoczynku – baza hotelowa i gastronomiczna 

z wykorzystaniem przycumowanych jednostek, 

 popularyzacja sportów wodnych i turystyki wodnej (przede wszystkim 

kajakowej) z urządzeniem niezbędnego zaplecza (bazy nabrzeżne, ośrodki 

sportowo – rekreacyjne, stanice i mariny), 

 

Powinna być również podnoszona świadomość ekologiczna i kulturowa wśród 

mieszkańców miasta. 

 

Przeprowadzona analiza możliwości zagospodarowania nabrzeży Wisły w 

zakresie zainwestowania i użytkowania terenów, stanu własności gruntów, 

uwarunkowań formalno – prawnych i przyrodniczo – krajobrazowych wykazała, 

możliwości wykorzystania i wzbogacenia istniejącego potencjału dla wprowadzenia 

zainwestowania rekreacyjno – wypoczynkowego i turystycznego.  

 

Najbardziej predestynowane do tych celów są następujące obszary: 

1. Port Drzewny. 

2. Port Zimowy. 

3. Bulwar Filadelfijski. 

4. Wyspa Kępa Bazarowa i ruiny Zamku Dybowskiego. 

5. Ujście Drwęcy i Skansen w Kaszczorku. 

6. Nabrzeże w rejonie osiedla Czerniewice. 
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7. Nabrzeża w rejonie ul. Winnica i Fortu I. 

Wyżej wymienione tereny są ze sobą skomunikowane siecią istniejących ciągów 

pieszych i rowerowych (szlaki turystyczne), powiązanych z terenami pozamiejskimi. 

W granicach miasta zostały wskazane dodatkowe ciągi (atrakcyjne turystycznie 

i kulturowo), które powinny być uczytelnione jako połączenia w/w terenów i szlaków 

turystycznych. 

(preferowane charakter i kierunki programowo – przestrzenne rozwoju w/w 

wybranych terenów zawarto w wykazie tabelarycznym). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORT DRZEWNY 
  

lp Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie Ograniczenia i negatywne uwarunkowania: 
 

Wskazania programowe i proponowane formy 
zagospodarowania terenów 

1. Istniejący akwen, dostępny kanałem od strony 
Wisły, o powierzchni lustra wody około 63 ha. 
Linia brzegowa łatwo dostępna z brzegami 
lekko opadającymi ku wodzie. Zabudową 
wzdłuż północnego brzegu: obiekty 
przemysłowe – Toruńskie Zakłady Urządzeń 
Okrętowych „Towimor” i „Nova Trading”, 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
oraz Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny 
„Walter” i przystań sportów wodnych – ‘Yacht 
Clubu Towimor” i Toruńskiej Szkoły Żeglarstwa 
„Szkwał” 

 

1) Zagrożenie powodziowe, 
2) Ochrona tarliska sandacza, 
3) Istniejące zakłady przemysłowe,  
4) Zakaz uprawiania sportów 

motorowodnych, 
5) Słabe udrożnienie przepływu wód do 

Wisły, 
6) Obszar specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 – „Dolina dolnej Wisły”, 
7) Znaczna część terenu w posiadaniu 

Skarbu Państwa i prywatnym 
 
 

1) Minimalizacja negatywnego 
oddziaływania istniejącej funkcji 
przemysłowej oraz działania zmierzające do 
stopniowego wygaśnięcia tej funkcji, 

2) Stworzenie otwarcia widokowego na 
Wisłę poprzez powiększenie powierzchni 
lustra wody oraz pogłębienia akwenu, w celu 
zorganizowania centralnego ośrodka 
żeglarsko – wioślarskiego i sportów wodnych 
z normatywnym torem regatowym. W obrębie 
ośrodka oprócz urządzeń infrastruktury 
wodnej (w tym pomosty cumownicze). 
powinny znajdować się obiekty zaplecza dla 
sportowców, hangary, trybuna dla widzów 
oraz obiekty towarzyszące i wzbogacające 
funkcje sportową w tym obiekty klubowo - 
gastronomiczne i parkingi. 

3) Zapewnienie dostępu jednostkom białej 
floty i zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury  

4) Urządzenie szlaku pieszo - rowerowego 
wokół zbiornika wraz z mostkiem łączącym 
obydwa brzegi kanału wejściowego.  

5) Zagospodarowanie terenów otwartych 
pomiędzy rzeką a akwenem portu, na 
miejsca piknikowe oraz boiska sportowe. 

6) Zapewnienie swobodnego dostępu do 
nabrzeży rzeki i okolicznych oczek wodnych, 
umożliwiające przede wszystkim uprawianie 
wędkarstwa.  

7) Szczegółowa analiza i pojęcie 
stosownych działań zapewniających 
zharmonizowany rozwój terenów 
sąsiadujących z kompleksem zabudowy  
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i 
Medialnej 
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PORT ZIMOWY –I ETAP REALIZACJI 

 

lp Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie Ograniczenia i negatywne uwarunkowania: 
 

Wskazania programowe i proponowane formy 
zagospodarowania terenów 

2. Istniejący akwen wodny ze stocznią remontową i 
nabrzeżem dla cumowania małych jednostek 
(kutrów), dostępny kanałem od strony rzeki o 
powierzchni lustra wody około 4ha. Teren 
akwenu i stoczni jet ogrodzony. Linia brzegowa i 
nabrzeże łatwo dostępne od strony południowej. 
Od strony północnej wzdłuż ul. Popiełuszki brzeg 
w formie ostrej skarpy. Przyległe tereny wzdłuż 
w/w ulicy i od strony zachodniej z 
substandardową zabudową i formami 
zagospodarowania (ogrody działkowe, 
warsztaty). W strefie nabrzeżnej rzeki znajduje 
się punkt wydobycia i składowania kruszywa.  
 
 
 
 

1) Strefa zagrożenia powodziowego 
2) Ograniczona dostępności i brak 

ciągłości powiązań z przyległymi terenami 
nabrzeża, 

3) Substandartowy charakter 
zagospodarowania i zabudowy z funkcjami (z 
wyłączeniem stoczni) kolidującymi z 
charakterem rekreacyjno- wypoczynkowym 
sąsiedztwa 

4) Własność Skarbu Państwa w zarządzie 
Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej 

 

1) Likwidacja dotychczasowych form 
zagospodarowania terenów przyległych, 

2) Podniesienie walorów istniejącej stoczni, 
jako funkcji wzbogacającej proponowane 
przekształcenia, poprzez przebudowę 
istniejącej zabudowy i uporządkowanie 
terenu 

3) Lokalizacja portu żeglarskiego w miejscu 
zachodniego nabrzeża akwenu z 
możliwością utworzenia zespołu obiektów 
i urządzeń dla uprawiania sportów wodnych.  
Przy porcie wskazana jest lokalizacja mariny 
z rozbudowanym programie użytkowym 
o obiekty bazy noclegowej o charakterze 
lądowym tj schroniska młodzieżowe, miejsca 
biwakowania kampingi z szerokim zapleczem 
gastronomicznym  

4) Uporządkowanie istniejącego układu 
dróg dojazdowych oraz przekształcenie 
odcinka ul. Popiełuszki na bulwar portowy 
(detal urbanistyczno–architektoniczny-
nawierzchnia, małej architektura itp.) 
z uporządkowaniem przyległych do ulicy 
terenów i zabudowań oraz podkreśleniem 
dominanty – istniejącego kościoła 
pw. Św. Michała Archanioła. 

5) Wytyczenie nowych ciągów pieszo – 
rowerowych wzdłuż nabrzeża rzeki, 
z możliwością przeprawy mostkiem nad 
kanałem dla zapewnienia ciągłości dostępu 
do rzeki. 
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BULWAR FILADELFIJSKI – I ETAP REALIZACJI 
 

lp Lokalizacja i istniejące zaghospodarowanie Ograniczenia i negatywne uwarunkowania: 
 

Wskazania programowe i proponowane formy 
zagospodarowania terenów 

3. Pas zagospodarowanego nabrzeża, 
rozciągający się wzdłuż murów obronnych 
Zespołu Staromiejskiego, na odcinku od 
ul. Winnica do przystani sportów wodnych AZS. 
 
 

1) Strefa zagrożenia powodziowego, 
2) Położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej 
3) Uciążliwość istniejącej ulicy, 

ograniczającej dostęp na bulwar od 
strony starówki, 

4) Substandardowa zabudowa – serwis 
wulkanizacyjny w rejonie skrzyżowania 
z ul. Św. Jakuba, 

5) Istniejąca zabudowa wymagająca 
przebudowy lub wymiany wraz z 
uporządkowaniem terenów przyległych: 
kąpielisko „Wodnik” i zaplecze przystani  

1) Generalnie, należy dążyć 
do zagospodarowania bulwaru zgodnie 
z „Koncepcja zagospodarowania terenu 
położonego przy Bulwarze Filadelfijskim 
w Toruniu, pomiędzy mostem kolejowym, 
miejskimi murami obronnymi, przystanią AZS 
i Wisłą”, 2006 r. zakładającą m.in. powstanie 
przystani jachtowej, placów zabaw i gier, 
małego ogród botaniczny roślinności wodnej, 
wypożyczalni sprzętu wodnego, kina letnie. 

2) Wzbogacenie zagospodarowania bulwaru 
wskazanego w w/w koncepcji poprzez 
wprowadzenie kompleksowej iluminacji 
urbanistycznego, rozległego wnętrza 
ograniczonego brzegami rzeki i mostami 

3) Odtworzenie rekonstrukcji przyczółka 
mostowego w miejscu lokalizacji dawnego 
mostu – w osi Bramy Mostowej 

4) Likwidacja ruchu kołowego istniejącej 
ulicy. 

5) Podjecie działań zmierzających do 
podniesienia walorów użytkowych 
i architektonicznych kąpielisko „Wodnik” 
i zaplecze przystani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

KĘPA BAZAROWA I RUINY ZAMKU DYBOWSKIEGO  

lp Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie Ograniczenia i negatywne uwarunkowania: 
 

Wskazania programowe i proponowane formy 
zagospodarowania terenów 

4.  Kompleks zadrzewiony z wyspą wydzieloną 
Małą Wisłą. Wschodnią część wyspy zajmuje 
rezerwat przyrody zaś w jej centralnej części 
położony jest teren zabudowaniami klubu 
sportowego „Budowlani” z przystanią, halą 
szermierki wartościową kulturowo dawną willą 
oraz zagospodarowanym punktem widokowym. 
W części zachodniej poza wyspą znajdują się 
ruiny zamku Dybowskiego, otoczone 
kompleksem zieleni sąsiadującym od zachodu z 
otwartymi terenami użytków rolnych. Od strony 
południowej na częściowo otartym terenie 
znajduje się kemping z z obiektem noclegowym, 
domkami kempingowymi, urządzonym 
parkingiem dla pojazdów i przyczep 
kempingowych oraz boiskami sportowymi. 
Nabrzeże jest ciągiem ekspozycyjnym 
zabytkowej sylwety Zespołu Staromiejskiego. 
Od strony wschodniej z terenem sąsiadują ruiny 
zabytkowego Fortu Kolejowego. 
 
 
 
 
 

1) Strefa zagrożenia powodziowego, 
2) Rezerwat przyrody „Kępa Bazarowa” 
3) Strefa ochrony konserwatorskiej i 

obiekty w rejestrze i ewidencji zabytków 
4) Obszar specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” 
5) Niedrożność Małej Wisły 
6) Uciążliwości akustyczne od strony mostu 

drogowego i terenów kolejowych z dworcem 
(kemping Tramp 

7) Ograniczony dostęp do nabrzeża w 
rejonie Zamku Dybowskiego i oraz poprzez 
przebig Małej Wisły 

8) Organizacja ruchu kołowego 
(ciężarowego) przyległymi ulicami Dybowską 
(dawną drogą forteczną) i Kujawską 

9) Substandardowa zabudowa 
mieszkaniowa w obrębie zabytkowej budowli 
ziemnej przy punkcie widokowym 

10) Brak dostępu do nabrzeża Wisły i Małej 
Wisły na odcinku ul. Dybowskiej od mostu 
kolejowego do przejazdu kolejowego w 
rejonie ul. Rudackiej 

1) Kompleksowe zagospodarowanie terenu 
pod w kierunku rekreacyjno – 
wypoczynkowym, z maksymalnym 
utrzymaniem naturalnego charakteru, w tym 
również części w rezerwatowej urządzenie 
ścieżki dydaktycznej  

2) Udrożnienie Małej Wisły, 
3) Wytyczenie nowych ciągów pieszo – 

rowerowych wraz z realizacją mostków nad 
małą Wisła oraz odtworzenie dawnych 
schodów z mostu drogowego, 

4) Podniesienie walorów form istniejącego 
zagospodarowania terenu i zabudowy, w tym 
w szczególności: 

 przebudowa istniejącego punktu 
widokowego z możliwością rekonstrukcji 
przyczółka dawnej przeprawy mostowej  
mostowego (analogicznie do propozycji na 
prawym brzegu) wraz z ograniczeniem ruchu 
kołowego przy punkcie i sezonowe 
zagospodarowanie terenu pod letnie ogródki, 
imprezy plenerowe itp., 

 rozszerzenie funkcji istniejącej bazy 
hotelowej przy przystani – funkcje 
gastronomiczne, rekreacyjno – 
wypoczynkowe, 

 zmiana wystroju elewacji hali 
szermierki – wtopienie w otaczający 
krajobraz, 

 zmiana sposobu użytkowania 
istniejącej ziemnej (fortecznej) przy ul. 
Kujawskiej – na funkcje uzupełniające i 
wzbogacające charakter rekreacyjno – 
wypoczynkowy, 

5) kompleksowe zagospodarowanie 
otoczenia ruin zamku dybowskiego, w tym: 

 organizacja imprez plenerowych,  
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 utworzenie skasenu dawnej osady 
olenderskiej na terenach otwartych 

 przystosowanie części nabrzeża 
do sezonowego przycumowania letnich hoteli 
i punktów gastronomicznych, 

6) Zagospodarowanie terenu kempingu 
ze wskazaniem l zmiany charakteru bazy 
noclegowej na całoroczną - motel 
z ewentualną dyslokacją pola namiotowego 
i domków kempingowych 

W przypadku budowy nowy tras 
komunikacyjnych – zakaz ruchu ciężarowego 
w ul. Kujawskiej i Dybowskiej. Teren 
zabytkowego dworca kolejowego wraz z 
zabudową wskazany jest do rewitalizacji. 

UJŚCIE DRWĘCY I SKANSEN W KASZCZORKU 

5. Malowniczy otwarty teren z wyeksponowanym 
zakolem Wisły i Drwęcy, sylwetą kościoła w 
Złotoryi i ruinami zamku kazimierzowskiego przy 
ujsciu Drwęcy. 
Na odcinku nabrzeża tej rzeki znajduje się 
skansen z ekspozycją zabudowy drewnianej, 
starych barek mieszkalnych, łodzi i tratw 
 

1) rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, 
2) strefa zagrożenia powodziowego  
3) wysoka skarpa 

1) Lokalizacja przystani wodnej – 
kajakowej, związanej ze spływami,  

2) Wzbogacenie zasobów skansenu,  
3) Wyeksponowanie ruin dawnego zamku 
4) Lokalizacji bazy turystycznej z funkcją 

noclegową oraz rekreacyjno – 
wypoczynkową dla mieszkańców Kaszczorku 
i Złotoryi w tym: 

 Ośrodka jeździeckiego, 

 Bazy wędkarskiej przy odcinku 
Drwęcy - zakwalifikowanego jako rzeki 
górskiej (zimowe wędkowanie na trocie itp.), 

 Ośrodka edukacji ekologicznej i 
ichtiologicznej. 

CZERNIEWICE 

6. Otwarty teren w rejonie ul. Włocławskiej i 
Solankowej, położony na wysokiej terasie z 
zejściem na teren nabrzeżny. Od północy 
sąsiadujący z kompleksem leśnym i 
starorzeczami położonymi u podnóża wysokiej 
skarpy. Od strony południowej teren sąsiaduje z 
osiedlem intensywnej zabudowy mieszkaniowej  

1) strefa zagrożenia powodziowego, 
2) wysoka skarpa 
3) obszar specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” 
 

1) Lokalizacja ośrodka rekreacyjno – 
wypoczynkowego w tym: 

 Ośrodka jazdy konnej, 

 Terenów sportowych i biwakowych 

 Popularyzacji wędkarstwa 
amatorskiego – starorzecza, nabrzeże Wisły  

2) Uporządkowanie terenów zielonych 
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WINNICA I FORT I 

 

lp Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie Ograniczenia i negatywne uwarunkowania: 
 

Wskazania programowe i proponowane formy 
zagospodarowania terenów 

7. Obszar o naturalnym charakterze ze 
starorzeczami, rozciągający się wzdłuż 
ul. Winnica oraz położony na wyższej terasie 
obszar zalesiony (ze stromą skarpą) w obrębie, 
którego położony jest Fort I z okolicznymi 
schronami, bunkrami i koszarami załogi fortu 
(poniżej skarpy). Od zachodu znajduje się 
kompleks zabudowy dawnej osady rybaków i 
flisaków (odcinek ul. Winnica bliżej zespołu 
staromiejskiego) z charakterystycznym 
budynkiem dawnego młyna Trzeposz. 
 
 
 

1) Strefa zagrożenia powodziowego, 
2) Obszar specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”. 
3) Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
4) Lokalizacja przeprawy mostowej – w osi 

ul. Wschodniej. 
5) Na odcinkach nabrzeża rzeki - trudna 

dostępność. 
6) Podmokłe obszary w rejonie 

starorzeczy. 
7) Lokalizacja kolektora ściekowego.  
8) Substandardowa zabudowa mieszkalna 

przy ul. Winnica. 
9) Istniejący zakład „Neste Pacyfic” – 

dysharmonizujący krajobrazowo z 
otoczeniem 

10) Użytkowanie części terenu w 
sąsiedztwie fortu pod funkcje magazynowe. 

 

2) Utrzymanie naturalnego charakteru 
bezpośredniego nabrzeża (na niższej 
terasie) z przeprowadzeniem niezbędnych 
prac porządkowych: 

 Wycinki gęstych zakrzewien, 

 Połączenie zbiorników 
starorzecza w jeden akwen o naturalnym 
charakterze (zimą lodowiska) – 
perspektywicznie kąpieliska, 

 Wytyczenie ciągów pieszych i 
rowerowych, 

 Na części terenu urządzenie 
miejsc piknikowych. 

3) Zachowanie niskiej intensywności 
zabudowy wzdłuż ul. Winnica z wydzieleniem 
ciągów pieszych (schody z tarasami 
widokowymi) umożliwiających dostępność z 
nowym osiedlem intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej. 

4) Adaptacja dawnego młyna Trzeposz 
(ewentualnie rekonstrukcja) wraz 
z towarzyszącą zabudową na funkcje 
turystyczno – wypoczynkową ze 
zorganizowanym punktem widokowym: 

 Gastronomia, 

 Informacja turystyczna przy 
wytyczonych szlakach turystycznych – 
pieszych i rowerowych, 

 Baza noclegowa (schronisko 
młodzieżowe, mały hotel) 

5) Urządzenie terenu leśnego o charakterze 
parkowym poprzez: 

 Dyslokację istniejących funkcji 
magazynowych, 

 Wydzielenie ciągów pieszych i 
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rowerowych, miejsc wypoczynku, placów 
zabaw, boisk 

 Powiązanie przestrzenne z 
sąsiadującymi osiedlami mieszkaniowymi 
oraz położonym poniżej pasem naturalnego 
nabrzeża, 

 Adaptacja i wyeksponowanie 
Fortu I na ofunkcje turystyczno – 
wypoczynkowe – kompleks różnorodnych 
całorocznych form działalności kulturalnej 
(koncerty, spektakle teatralne) imprezy 
plenerowe, ekspozycja i cykliczne 
inscenizacje związane z pierwotną funkcją 
obiektu (militaria, wirtualne natarcia i obrony 
XIX-wiecznej twierdzy), baza noclegowa i 
gastronomiczna). Uporządkowanie zieleni i 
odtworzenie krajobrazu fortecznego. 

 Adaptacja i wyeksponowanie 
rozproszonych budowli fortecznych na 
funkcje wzbogacające i uzupełniające 
zalecaną funkcją parkową 

 Adaptacja dawnych koszar 
załogi fortu na funkcje hotelową. 

6) Wprowadzenie funkcji edukacji 
ekologiczne 

7) Urządzenie punktów widokowych w 
rejonie naturalnych szerokich otwarć 
krajobrazowych w rejonie: 

 Ul. Winnej, 

 Ul. Winnica przy skrzyżowaniu z 
ul. Traugutta.   

 

 



 52 

 

K. ZWIĄZKI Z INNYMI OPRACOWANIAMI WYKONANYMI W RAMACH INWATER  

 

Opracowania wykonane na potrzeby „Programu przywrócenia Wisły Miastu” 

w ramach projektu Wykorzystanie Śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju 

regionalnego „InWater” (stan na dzień 30.05.2007r.)r 

 

1. Analiza wartości kulturowych pod kątem możliwości zainwestowania 

rekreacyjnego i turystycznego – w rejonie nabrzeży Wisły w granicach 

administracyjnych miasta Torunia (obszar objęty programem „Przywrócenia 

Wisły miastu”)- dr. Lucyna Czyżniewska, Toruń – 12/2006r.  

 

2. Analiza walorów przyrodniczych pod kątem możliwości zainwestowania 

rekreacyjnego i turystycznego – w rejonie nabrzeży Wisły w granicach 

administracyjnych miasta Torunia (obszar objęty programem „Przywrócenia 

Wisły miastu”) - Pracownia Projektowo – Konsultingowa „Eko – Plan”, Zespół 

autorski: S.Flanc, I.Kurowska, L.Rutkowski, Toruń – 11-12/2006r.  

 

3. Program zagospodarowania nabrzeży Wisły pod kątem rozwoju żeglugi 

pasażerskiej i turystycznej, kształtowania sportów wodnych oraz turystyki i 

rekreacji wodnej – w rejonie nabrzeży Wisły w granicach administracyjnych 

miasta Torunia (obszar objęty programem „Przywrócenia Wisły miastu”) – 

Autorskie Biuro Projektów Budownictwa i Usług – Zespół autorski: Z.Kruger, P. 

Kruger, A.Kruger, Toruń – 05/2007r. 

 

4. Koncepcja oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego obszaru 

Metropolitarnego w ramach projektu InWater – Zespół autorski:  D.Muszyńska, 

A.Anszprerger, Z.Galiński, M.Mytra, A.Radkiewicz, J.Uminśki, 

Bydgoszcz/Toruń – 2007r. 

 

5. Koncepcja zagospodarowania terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim 

w Toruniu między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, 

przystanią AZS i Wisłą - dr. Lucyna Czyżniewska, Toruń – 07/2006r.  
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L. STRESZCZENIE 

 

Opracowanie obejmuje nabrzeże rzeki Wisły w obrębie granic administracyjnych 

Torunia. Analiza wskazuje możliwości zagospodarowania brzegów rzeki na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe i turystyczne w ramach programu „Przywrócenie Wisły 

miastu”. 

W opracowaniu zawarto propozycje rozwoju wybranych stref nabrzeża 

z ich wzajemnym skomunikowaniem oraz powiązaniami pozamiejskimi. Propozycje 

te oparto na analizie predyspozycji i ograniczeń istniejącego zagospodarowania 

(w szczególności rekreacyjno – turystycznego), stanu własności gruntów 

oraz obowiązujących aktów prawnych.  

Generalnie analizowany teren znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000, ograniczającej zainwestowanie, które negatywnie może 

wpływać na żyjące tu gatunki. Ponadto przeważająca część nabrzeży obejmuje 

zasięg zalewu powodziowego. Naturalny charakter nabrzeża – zieleń (w części 

kompleksy leśne) o urozmaiconych typach krajobrazu i rzeźbie terenu, daje szerokie 

możliwości rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej i turystyki. 

W analizie określono obszary o największym potencjale sprzyjającym kreowaniu tych 

funkcji. Przeważająca część z nich, aktualnie jest miejscem różnych form 

wypoczynku zarówno mieszkańców miasta jak i turystów.  

Następujące obszary wybrano jako najbardziej predestynowane 

do zagospodarowania na funkcje rekreacyjno – turystycznego: 

1. Port Drzewny (adaptacja istniejącego akwenu na tor regatowy z realizacją 

ośrodka sportów wodnych i zagospodarowaniem nabrzeża). 

2. Port Zimowy (realizacja przystani sportów wodnych z lokalizacją mariny). 

3. Bulwar Filadelfijski (zagospodarowanie bulwaru na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe i nabrzeża dla potrzeb turystyki wodnej oraz kompleksowe 

zagospodarowanie istniejącej przystani sportów wodnych). 

4. Wyspa Kępa Bazarowa i ruiny Zamku Dybowskiego (zagospodarowanie 

istniejących terenów o charakterze parkowym z udrożnieniem Małej Wisły 

oraz adaptacja ruin Zamku Dybowskiego na cele wypoczynkowo – 

rekreacyjne). 
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5. Ujście Drwęcy i Skansen w Kaszczorku (realizacja przystani kajakowej, 

rozbudowa skansenu i ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego). 

6. Nabrzeże w rejonie osiedla Czerniewice (realizacja ośrodka rekreacyjno 

wypoczynkowego). 

7. Nabrzeża w rejonie ul. Winnica i Fortu I (zagospodarowanie istniejących 

terenów o charakterze parkowym oraz adaptacja Fortu I na cele 

wypoczynkowo – rekreacyjne i turystyczne). 

Poza poprawą funkcjonalności (istniejących punktów) oraz kształtowaniem wizerunku 

przestrzennego i krajobrazowego wybranych terenów nabrzeża z ich czytelną 

dostępnością od strony miasta, równie ważna jest popularyzacja i promocja 

różnorodnych form odpoczynku nad wodą i na wodzie – w wymiarze krajowym, 

regionalnym i miejskim.  

Władze samorządowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty o określonych 

specjalnościach powinny inicjować szereg imprez (cyklicznych}, wykorzystując 

historyczny rodowód miasta, które zawdzięczało swą świetność przez stulecia rzece 

np tradycje flisackie, miasto – twierdza itp (festyny, jarmarki, imprezy światło 

i dźwięk itp.). 

Działanie takie powinny ściśle powiązane z reaktywowaniem turystyki i rekreacji 

wodnej przede wszystkim poprzez: 

 bogatą ofertę białej floty (rejsy o krótkim i długim dystansie – kilkudniowe) 

oraz wykorzystanie turystyczne mniejszych jednostek pływających (łodzie 

motorowe, repliki starych łodzi i tratwy), 

 stacjonarne formy wypoczynku – baza hotelowa i gastronomiczna 

z wykorzystaniem przycumowanych jednostek, 

 popularyzacja sportów wodnych i turystyki wodnej (przede wszystkim 

kajakowej) z urządzeniem niezbędnego zaplecza (bazy nabrzeżne, ośrodki 

sportowo – rekreacyjne, stanice i mariny). 

Dla części terenów nabrzeża jeszcze przed sformułowaniem „Programu 

Przywrócenia Wisły Miastu”, opracowano szereg studiów, analiz i koncepcji 

programowo – przestrzennych pod kątem wykorzystania tych terenów na cele 

rekreacyjno – turystyczne. Wybrane opracowania załączono w analizie. 

Przy sporządzaniu analizy wykorzystano inne opracowania przygotowane w ramach 

programu InWater. 
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SUMMARY 

The study covers the quay of the Vistula river in the boundaries of Toruń. The 

analysis indicates the possibilities of the river banks development for recreation, 

leisure and tourist purposes as a part of the „Restoring the Vistula to the city” 

programme. 

In the study the proposal of developing chosen quay zones and their mutual 

communication have been included and also connections outside the city. These 

proposals have been based on the analysis of predispositions and limitations 

of existing exploitation (in particular recreation and tourist one), the state of land 

property and binding  deeds. 

Generally the land analysed is in the boundaries of the area of special protection 

of birds, Nature 2000, limiting investment which can negatively influence  species 

living there. Moreover, the predominating part of quays covers flooding range. 

Natural characteristic of quay – greenery (forests in part) with various types 

of landscapes and the lie of the land - gives wide possibilities of the development 

of recreation and leisure function and tourism. 

In the analysis lands with the biggest potential for these functions were described . 

Their predominating part is at present the place for different forms of leisure both 

for inhabitants and tourists. 

The following lands have been chosen as the most predestined to exploitation 

for recreation and tourist functions: 

1. Port Drzewny (adaptation of existing basin for  regatta course with water 

sports centre and quay exploitation) 

2. Port Zimowy (realization of water sports harbour with marina) 

3. Bulwar Filadelfijski (exploitation of boulvard for recreation and leisure 

and exploitation of quay for the needs of water tourism and complex 

exploitation of existing water sports harbour) 

4. Kępa Bazarowa island and ruins of Dybowski castle (exploitation of existing 

park lands  and clearing of Mała Wisła; adaptation of ruins of Dybowski castle 

for recreation and leisure) 
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5. Outlet of the Drwęca river and open-air ethnographic museum in Kaszczorek 

(realization of canoe harbour, development of the open-air ethnographic 

museum and Recreation and leisure centre) 

6. The quay in the area of Czerniewice estate (realization of recreation 

and lesure centre) 

7. The quay in the area of Winnica street and Fort I (exploitation of existing park 

lands and adaptation of Fort I for recreation and leisure purposes). 

Besides improving functionality (of existing points) and creating spatial 

and landscape image of chosen lands of quay with their clear availability from city 

side, what is equally important is popularization and promotion of various forms 

of leisure by the water and on the water – within the country, regional and city range. 

Municipal authorities, non-governmental organizations and other subjects with 

determined specialities should initiate different happenings (cyclical), using historical 

origin of the city which owed its splendour to the river for ages, for example rafter 

traditions, city-fortress, etc (festivities, fairs, light and sound celebrations etc.). 

The activities should be strictly connected with reactivation of tourism and water 

recreation mainly by: 

 rich offer of white fleet (short and long cruises) and tourist usage of smller sailing 

units (motor boats, old boats replicas and rafts), 

 stationary forms of leisure – accomodation and gastronomy with the use 

of moored units, 

 popularization of water sports and water tourism (mainly canoeing) with 

preparation of essential base (quay basis, sport and recreation centres, riverside 

hostels and marinas). 

For a part of quay lands, before formulating the programme „Restoring the Vistula 

to the city”, series of studies, analyses and programme and spatial concepts were 

worked out paying special attention to using these lands for recreation and tourist 

purposes. Chosen studies have been enclosed in the analysis. 

While preparing the analysis other analises prepared within InWater programme were 

used. 
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M. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  

1) Plan rozwoju miasta Torunia – I.Tłoczek, 1935r. 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Torunia -Uchwałą Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. 

3) Uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (obowiązujących) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dla terenów położonych w 

granicach analizowanego terenu i przyległych terenów, 

4) Opracowanie fizjograficzne ogólne miasta Torunia, NOT ZUT Bydgoszcz 1978 r., 

5) Strategia Rozwoju Miasta Torunia, Biuro Rozwoju Miasta, Toruń 2002 r., 

6) Analiza wartości kulturowych pod kątem możliwości zainwestowania rekreacyjnego i 

turystycznego – w rejonie nabrzeży Wisły w granicach administracyjnych miasta 

Torunia (obszar objęty programem „Przywrócenia Wisły miastu”)- dr. Lucyna 

Czyżniewska, Toruń – 12/2006r.  

7) Analiza walorów przyrodniczych pod kątem możliwości zainwestowania 

rekreacyjnego i turystycznego – w rejonie nabrzeży Wisły w granicach 

administracyjnych miasta Torunia (obszar objęty programem „Przywrócenia Wisły 

miastu”) - Pracownia Projektowo – Konsultingowa „Eko – Plan”, Zespół autorski: 

S.Flanc, I.Kurowska, L.Rutkowski, Toruń – 11-12/2006r.  

8) Program zagospodarowania nabrzeży Wisły pod kątem rozwoju żeglugi pasażerskiej i 

turystycznej, kształtowania sportów wodnych oraz turystyki i rekreacji wodnej – w 

rejonie nabrzeży Wisły w granicach administracyjnych miasta Torunia (obszar objęty 

programem „Przywrócenia Wisły miastu”) – Autorskie Biuro Projektów Budownictwa i 

Usług – Zespół autorski: Z.Kruger, P. Kruger, A.Kruger, Toruń – 05/2007r. 

9) Koncepcja oferty turystycznej Bydgosko-Toruńskiego obszaru Metropolitarnego w 

ramach projektu InWater – Zespół autorski:  D.Muszyńska, A.Anszprerger, Z.Galiński, 

M.Mytra, A.Radkiewicz, J.Uminśki, Bydgoszcz/Toruń – 2007r. 

10) Koncepcja zagospodarowania terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w 

Toruniu między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią AZS i 

Wisłą - dr. Lucyna Czyżniewska, Toruń – 07/2006r.  

 

W opracowaniu wykorzystano fotografie autorstwa: Lucyny Czyżniewskiej, Marka Porczyka, 

Sławomira Flanca oraz będące w zasobach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.
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