p.

16

7ul.Winnica
przy M‡ynie

9ul.Winnica
przy ul.Traugutta

na Trzeposzu

6

odcinek
ul.Szosa Lubicka

krawŒd¿ skarpy
przy Forcie I

skarpy
5 krawŒd¿
przy ul.Winnej

OZNACZENIA

4

3

2

1
GRANICE
GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA
GRANICA OBSZARU
DO OBJ˚CIA PROGRAMEM
"PRZYWRCENIA WIS£Y MIASTU"

4spadek ul.Turystycznej

WYBRANE ELEMENTY UKSZTA£TOWANIA
TERENU-NATURALNE I SZTUCZNE

krawŒd¿ skarpy

skansen
w Kaszczorku

3 krawŒd¿ skarpy
Krzy¿a Paæskiego

10 odcinek ul.Traugutta

krawŒd¿ skarpy
przy ul.Winnica
Szkolna

im. Jana III Sobieskiego

przystaæ
ul. Popieuszki

M‡yn na Trzeposzu

11

obiekt warsztatowy

15

Archanio‡a

14

Koci‡ p.w.w. Micha‡a

13

b‡onia
przy Parku Miejskim

nabrze¿e
przy ul.Przybyszewskiego
i sk‡adowania kruszywa

12

Punkt wydobycia

Port Drzewny

Centrum wystawienniczo-targowe

17

Fort w.Jakuba

8schody
ul.cie¿ka

5

Koci‡

5

Fort I

6

ogrodzony teren

7

magazynowo-sk‡adowy

7

Fort II

8

im.J.Czarnieckiego

9

Schronisko dla zwierz„t

Kompleks

9

zak‡adw przemyslowych

Krajobraz miejski obszaru historycznego zespo‡u staromiejskiego - silnie
nasycony cennymi elementami kulturowymi o wybitnych walorach estetycznych i
historycznych. Panorama zespo‡u od strony Wis‡y jest unikalnym i jednym z
kluczowych elementw stanowi„cych o kulturowej to¿samoci miasta, jest te¿
wiadectwem silnych zwi„zkw Torunia z Wis‡„.
Priorytet dzia‡aæ ochronnych i zmierzaj„cych do w‡aciwego wykorzystania i
wyeksponowania walorw zespo‡u staromiejskiego.

9

zak‡ad przemys‡owy

9

mieszkaniowa

10

substandardowa zabudowa

11

most drewniany na DrwŒcy
w Z‡otorii

KRAW˚DZIE TERAS RZECZNYCH

1

WA£Y PRZECIWPOWODZIOWE

WALORY WIDOKOWE

2

ZAGOSPODAROWANY PUNKT WIDOKOWY

NATURALNE PUNKTY WIDOKOWE
SZEROKIE OTWARCIA
WIDOKOWE

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

OBIEKTY WYRflNIAJ¥CE SI˚
W KRAJOBRAZIE
2,5m

Krajobraz obszarw zajmowanych przez pracownicze ogrody dzia‡kowe.
POZYTYWNIE
Charakteryzuje siŒ znacznym udzia‡em terenw zielonych, przyrodniczo aktywnych,
-proponowane
stanowi„cych w przewa¿aj„cej czŒci dobrze utrzymane zasoby zieleni
ogrodowej ido
ozdobnej, bŒd„cej miejscem rekreacji codziennej i weekendowej dla znacznej
dominanty
grupy mieszkaæcw miasta. Jednoczenie pracownicze ogrody dzia‡kowe stanowi„
du¿e zespo‡y zabudowy substandardowej, o stale obserwowanej tendencji do
NEGATYWNIE
intensyfikacji i utrwalania, co stanowi element antropopresji wywieranej na dno
doliny rzecznej. Negatywnym zjawiskiem jest tak¿e pozostawanie znacznych
obszarw terenw nadrzecznych jako niedostŒpnych i niepublicznych.
Nie nale¿y dopuszcza do utrwalania i zmiany sposobu u¿ytkowania istniej„cej
zabudowy, zw‡aszcza w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Dyslokacja ogrodw
zajmuj„cych tereny zalewowe jest ma‡o realna ze wzglŒdu na brak nacisku ze
strony du¿ych inwestorw, jednak w wybranych przypadkw dyslokacjŒ ogrodw
nale¿y oceni jako wskazan„ (Martwka)

Toruæ

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

SWP-K
non

ZWiO

P

wysoko 2m

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

fortecznego

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

wysoko 4-5m
przejzdy 2-3,5m

Budowle ziemne (schrony)

Fort Kolejowy

Dworzec kolejowy

Obiekt KS Buwowlani

z budynkami klasztornymi

Ruiny Zamku Dybowskiego

Bateria Nadbrze¿na

Krajobraz obszarw typu industrialnego, intensywnie przekszta‡cony przez
cz‡owieka, z du¿ym udzia‡em terenw utwardzonych i zabudowy, na og‡ silnie
dysharmonijny i posiadaj„cy cechy krajobrazu zdegradowanego. Przewa¿aj„ tereny
du¿ych zak‡adw przemys‡owych, magazynowe oraz kolejowe o znacznym udziale
elementw szpec„cych, pogarszaj„cych estetykŒ otoczenia. Oprcz uci„¿liwoci
zwi„zanych z dzia‡alnoci„ gospodarcz„ (ha‡as, zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wd) istotne jest niekorzystne oddzia‡ywanie krajobrazowe, ktre na
d‡u¿sz„ metŒ obni¿a atrakcyjno turystyczn„ strefy nadbrze¿nej.
Wymaga zdecydowanych dzia‡aæ rewitalizacyjnych, ktrych celem jest ograniczenie
uci„¿liwoci i negatywnego wp‡ywu na tereny s„siednie. Po¿„danym kierunkiem
dzia‡aæ jest stopniowej ograniczanie funkcji przemys‡owych na rzecz us‡ugowych
i produkcji nieuci„¿liwej oraz stopniowa poprawa estetyki zagospodarowania.

Fort X

Ruiny zamku krzy¿ackiego

Krojobraz podmiejski obszarw urbanizuj„cych siŒ, ni¿szych teras rzecznych. Typ
krajobrazu wykazuj„cy miejscami znaczne podobieæstwo do krajobrazu wiejskiego z
uwagi na fakt, ¿e obszary te zajmuj„ czŒsto tereny dawnych podtoruæskich wsi.
Obecnie charakteryzuje siŒ znacznym stopniem przekszta‡cenia przez cz‡owieka, i
przewag„ ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz znacznym
udzia‡em powierzchni czynnej przyrodniczo i zieleni przydomowej.
Obszary sporadycznie nasycone elementami kulturowymi (g‡wnie Stara Winnica),
sprzyjaj„ce lokalizacji funkcji turystycznych i rekreacyjnych, zagro¿one
wzrastaj„c„ antropopresj„. Wymagaj„ ochrony przed dalsz„ intensyfikacj„
zabudowy i wprowadzaniem funkcji uci„¿liwych

Koci‡ p.w.w.Piotra i Paw‡a

Krajobraz miejski obszarw intensywnie zurbanizowanych - dominuj„cy na grnych
terasach Wis‡y, silnie przekszta‡cony przez cz‡owieka. Charakteryzuje siŒ
znacznym udzia‡em elementw wartociowych kulturowo i przyrodniczo oraz du¿ym
udzia‡em powierzchni utwardzonych i intensywnej zabudowy mieszkaniowej i
us‡ugowej.
Obszary te wymagaj„ czŒsto dzia‡aæ sanacyjnych i rewitalizacyjnych.

22
19

ruiny Zamku
Dybowskiego

18

piercienia

Wis‡a

twierdzy

wysoko 4m

wyeksponowania,

P

iO

W

KZ

PSW
ca non
Œ

w
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1
Koci‡ w.Wojciecha w Z‡otorii

Ruiny zamku kazimierzowskiego w Z‡otorii

Krajobraz rolniczy obszarw dna doliny rzecznej, u¿ytkowany rolniczo, z du¿ym
udzia‡em ‡„k, pastwisk, nieu¿ytkw i terenw zalesionych, w tym lasw ‡Œgowych.
Obszary przekszta‡cone antropogenicznie na skutek u¿ytkowania rolniczego i
regulacji rzeki.
Nadaje siŒ do ograniczonego, ekstensywnego wykorzystania rekreacyjnego.

21

odcinek
ul.W‡oc‡awskiej

Krajobraz obszarw starorzeczy, zbli¿ony do naturalnego, przekszta‡cony na
skutek regulacji rzeki, o du¿ym nasyceniu elementami cennymi przyrodniczo oraz
o ograniczonej przydatnoci turystyczno rekreacyjnej
- ze wzglŒdu na trudnoci w poruszaniu
du¿y udzia‡ terenw podmok‡ych, dokuczliwe owady oraz wra¿liwo przyrodnicz„.

wys. 2m

20

siŒ

ul.Spacerowa

Krajobraz obszarw zwartych kompleksw lenych, du¿ych obszarw zalesionych,
zieleni fortecznej i
parkw miejskich, zbli¿ony do naturalnego, - na og‡ tereny o bardzo du¿ych
walorach krajobrazowych i du¿ym potencjale rekreacyjno - turystycznym.
Wymagany kierunek dzia‡aæ, to dzia‡ania ochronne, porz„dkowe i pielŒgnacyjne,
wyznaczenie tras rekreacyjnych i udostŒpnienie wybranych terenw dla rekreacji
i turystyki, wprowadzanie ograniczonego zagospodarowania rekreacyjnego przy
ANALIZA
utrzymaniu lenych funkcji gospodarczych i ochronnych.

16

MOflLIWOCI ZAGOSPODAROWANIA NABRZEflY WIS£Y
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
w ramach programu:

20

20

19

18

18

17

17

terenie,

punk widokowy
przy ul.Majdany

ANALIZA PREDYSPOZYCJI I OGRANICZE - POTENCJA£ KRAJOBRAZOWY
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po

16

15

15

14

13

13

12

PRZYWR CENIA WIS£Y MIASTU
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