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1. Wstęp

 „Otoczenie człowieka jest tworzywem złożonym z bogactwa form materii. Kształtować je, to znaczy 
działać jednocześnie poprzez bardzo różne specjalizacje (…). Architektura jest sztuką materializowania 
form wnętrza dla potrzeb człowieka i społeczeństwa, jako ich otoczenie przestrzenne, które uwidacznia 
się dopiero po zrealizowaniu; podobnie jak logika każdego systemu naczyń połączonych ujawnia się 
w spójnym działaniu dopiero po włączeniu różnych członów tego systemu. Tym spójnym działaniem 
(…) jest wspólna wyobraźnia, zmaterializowana najwidoczniej dla wszystkich w obraz, czyli jego 
krajobraz.
 
 Krajobraz można porównać do systemu naczyń (czyli form) połączonych, bo przecież rzeźba terenu, 
spływ wód i klimat miejscowy, życie roślin, zwierząt i wreszcie ludzka w nim działalność i osadnictwo, 
drogi, gospodarka, kultura - to wszystko jest jakimś bardzo wyraźnym współzależnym układem żywiołów 
i procesów życia - układem ekologicznym, czyli układem naczyń połączonych. (…) Najwyższym wykwitem 
życia jest świadomość - w szczególności świadomość ludzka. Nie ulega wątpliwości, że to ona kształtuje 
dziś najszybciej i najdoskonalej otoczenie i krajobraz”.

 Plan Zarządzania Krajobrazem - Landscape Management Plan (zwany dalej “Planem Zarządzania 
Krajobrazem - LMP”) ma na celu opracowanie strategii zagospodarowania terenów zieleni na obszarze 
miasta Torunia, warunkującej ich spójność urbanistyczną. Zawierać ma wytyczne do zarządzania terenami 
zieleni, a w szczególności: terenami zieleni fortecznej, nadrzecznej i zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego, 
w oparciu o wyodrębnione jednostki krajobrazowe. 
 Ponadto jednym z celów niniejszego opracowania jest zobrazowanie wizji spójności krajobrazowej, 
w procesie planowania przestrzeni i urządzania terenów zieleni. Proces ten wyraża się poprzez działania 
wielkoskalowe (np. powstanie nowego osiedla mieszkaniowego z szeregiem usług komercyjnych 
i towarzyszących mu terenów zieleni) a także poprzez  działania indywidualne - działania jednostki  
(np. zagospodarowanie terenu przydomowego ogrodu). W jednym i drugim przypadku mówimy o działaniu, 
zmierzającym do poprawy jakości życia mieszkańców miasta, w zderzeniu z potrzebą bliskości terenów zieleni. 
Różnica polega jedynie na skali takiego działania. W planowaniu, niezależnie od wielkości, jakości 
i rozmachu towarzyszącego danej inwestycji, podstawową kwestią jest sporządzenie jak najlepszego 
scenariusza wydarzeń - scenariusza, który weźmie pod uwagę szereg czynników wyjściowych, m.in.: 
historię, lokalizację, zastaną funkcję urządzanego terenu, jego wartości przyrodnicze i kulturowe 
a także czynników składających się na wizję docelową - zamierzoną funkcję, wartości estetyczne, 
społeczne, ekonomiczne i wiele innych. Planowanie bowiem zawsze poprzedzone jest poznaniem. 
Nie rodzi się jedynie z rejestracji aktualnych faktów, ale z możliwości ich interpretacji (Böhm, 2006).
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 W tym miejscu należy wspomnieć o zrównoważonym rozwoju oraz zapisach Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. Konwencja podaje definicję  
„planowania krajobrazu”, które jawi się jako skuteczne działanie perspektywiczne mające na celu 
powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów. W tym samym artykule Konwencja określa 
czym jest gospodarowanie krajobrazem oraz jego ochrona. „Gospodarowanie krajobrazem” zatem 
to działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia regularnego 
podtrzymania krajobrazu tak, aby kierunkować i har monizować jego zmiany wynikające z procesów 
społecznych, gospodarczych i środowiskowych. „Ochrona krajobrazu” znaczy działania na rzecz 
zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować 
i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. 
Z przytoczonych definicji  wyłania się cel konwencji, a mianowicie promowanie ochrony, gospodarki 
i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień 
dotyczących krajobrazu. Cel ten potraktowano jako kanwę dla stworzenia struktury niniejszego 
opracowania, zarówno w jego części analitycznej, jak i w części dotyczącej kierunków i  możliwości 
rozwoju terenu objętego opracowaniem. 
 
 Treść powstałego dokumentu bazuje na dorobku wielu osób i instytucji, zaangażowanych w szeroko 
pojęty proces planowania, gospodarowania i ochrony krajobrazu miasta. Do tej grupy zaliczają się 
pracownicy większości wydziałów Urzędu Miasta Torunia a także Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego i wielu innych instytucji i organizacji, 
którym rozwój miasta pozostają drogie. Do nich zatem, jako głównych odbiorców opracowania, kierujemy 
postulat o konieczności współpracy na polu działania, jakim jest krajobraz kulturowy miasta Torunia. 
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2. Przedmiot, zakres, metodyka pracy. 

 Przedmiotem pracy jest opracowanie Planu Zarządzania Krajobrazem (Landscape Management 
Plan – skrót LMP), wg zasad zrównoważonego rozwoju, określonych m.in. w Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r., 14 poz. 98), 
jak również z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy INSPIRE (DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 
we Wspólnocie Europejskiej). 

 Zakres pracy: Plan Zarządzania Krajobrazem dla Miasta Torunia ma charakter dokumentu operacyjnego, 
biorącego pod uwagę między innymi różne jednostki krajobrazowe; zawiera strategię zagospodarowania 
terenów zieleni na obszarze miasta Torunia, warunkującą spójność urbanistyczną terenów zieleni; 
zawiera wytyczne do zarządzania terenami zieleni na obszarze miasta Torunia, w szczególności: 
terenami zieleni fortecznej, nadrzecznej i w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego. Plan Zarządzania 
Krajobrazem dla miasta Torunia zawiera - w części graficznej - warstwy tematyczne dotyczące zasobów 
i ochrony środowiska przyrodniczego miasta, warstwy dotyczące dyspozycji przestrzennej terenów 
zieleni a także analizy, diagnozy i wnioski spójne z częścią opisową.

 Metodyka pracy zakłada określenie najbardziej charakterystycznych (modelowych) cech krajobrazu, 
przypisanych do najważniejszych jego części, przede wszystkim terenów zieleni fortecznej, nadrzecznej 
i zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego, w oparciu o wyodrębnione jednostki krajobrazowe 
a następnie ich waloryzację w celu wskazania niezbędnych lub dopuszczalnych działań ochronnych 
i udostępniających.
 Dla opracowania przyjęto formułę części opisowej ogólnej i części szczegółowej, składającej się 
z zestawu kart specyfikacyjnych - tabel, przyporządkowanych do poszczególnych, wyodrębnionych 
jednostek krajobrazowych. Karty te można w miarę potrzeb uszczegóławiać i rozwijać, także o części 
projektowe, poprzedzone badaniami i konsultacjami społecznymi.
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3. Stan badań. Materiały źródłowe. 

 Plan Zarządzania Krajobrazem (LMP) jest zgodny z istniejącymi dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi miasta Torunia w szczególności obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Torunia (Uchwała Nr1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18.05.2006r.).
 Pośród wielu materiałów źródłowych, które posłużyły do sporządzenia Planu Zarządzania Krajobrazem 
(LMP) należy wyróżnić:

1).  akty prawne: 
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  Prawo budowlane;
  Prawo ochrony środowiska;
  Uchwała o ochronie przyrody;
  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2).  dokumenty lokalne: 
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia
  (Uchwała Nr 1032/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18.05.2006 r.);
  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
  Strategia rozwoju miasta Torunia do 2020 r. (Uchwała nr 935/2010 Rady Miasta Torunia z dnia 4.11.2010 r.).

3).  programy lokalne: 
  Lokalny program rewitalizacji miasta Torunia do 2015 r. (Uchwała nr 624/09 Rady Miasta Torunia 
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.);
  Strategia rozwoju turystyki dla Torunia (opracowanie: Zespół PART, Warszawa-Toruń 2006 r.);
  Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Torunia na lata  
  2004-2008 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009-2012 (Uchwała nr 615/04 Rady Miasta Torunia 
  z dnia 4 listopada 2004 r.);
  Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013 (Uchwała nr 764/10 Rady Miasta Torunia z dnia 
  18 marca 2010 r.).

4).  opracowania naukowe, dokumentacje projektowe oraz materiały badawcze i konferencyjne:
[1] Biskup K., Narębska B., Narębski L., Studium historyczno-konserwatorskie zewnętrznego pierścienia  
  dawnej twierdzy Toruń, mpis (mpis: Urząd Konserwatora Miejskiego w Toruniu, Gdańsk-Kalisz-Toruń 1993)
[2] Biały K. [red.], Lasy komunalne Torunia. Stan, Zagospodarowanie, Ochrona, Toruń 1998, PRACA    
  ZBIOROWA
[3] Bogdanowski J., Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach
  i projektowaniu (podstawowe wiadomości), Pomoc dydaktyczna, Wyd. Politechniki Krakowskiej
  Kraków 1999
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3. Stan badań. Materiały źródłowe. 

[4]  Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., Architektura Krajobrazu, PWN, Warszawa - Kraków 1981
[5]  Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Wydawnictwo
   Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996
[6]  Bogdanowski J., Holcer Z., Kornecki M., Swaryczewski A., Mały słownik terminologiczny dawnej architektury
   obronnej w Polsce, Wydanie drugie (przedruk), Kraków 1988
[7]  Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Kraków 2006
[8]  Ceynowa-Giełdon, Nienartowicz A., Roślinność fortyfikacji dawnej Twierdzy Toruń. Przewodnik, Toruń 1994
[9]  Cyzman W., Różnorodność szaty roślinej na terenie Kotliny Toruńskiej, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony  
   Przyrody, UMK Toruń 2008
[10] Czacharowski A. [red.], Atlas historyczny miast polskich. Toruń, Toruń 1995
[11]  Czyżewski A., TRZEWIA LEWIATANA. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego., Howard E.,   
   Miasta ogrody przyszłości, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2009
[12] Dąbrowska-Budziło K., Treść krajobrazu kulturowego w kształtowaniu i ochronie, Zeszyty naukowe  
    Politechniki Krakowskiej, seria ARCHITEKTURA nr 46, Kraków 2002
[13]  Dąbrowska-Budziło K., GENIUS LOCI, jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu,  
   [w]: NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 
   Nr 15. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2011
[14] Drapella-Hermansdorfer A., Współczesny park miejski w Europie, [w]: www.slaskie.pl
[15] Fedorowicz J., Antropogeniczne przeobrażenia środowiska geograficznego na terenie miasta Torunia,
   Toruń 1993
[16] Gajda M. [red.], Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców
   Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu “Zieleń Polska”, Kraków 2007
[17] Giętkowski M., Karpus Z., Rezmer W., Twierdza Toruń. Stan w latach dwudziestych XX w. Dokumenty,  
   Toruń 2001
[18] Kadłuczka A., Ochrona zabytków architektury. Tom I, Kraków 2000
[19] Kosmala M. [red.], Miasta wracają nad wodę, Toruń 2011, Praca zbiorowa
[20] Kowicki M., Współczesna agora, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003-2004
[21] Łuczyńska-Bruzda M., Elementy naturalne środowiska, Teoria i zasady projektowania architektoniczno-
   -urbanistycznego, Wyd. 5, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999
[22] Łuczyńska-Bruzda M., Zadrzewienia w krajobrazie otwartym. Ekologiczne i kulturowe przesłanki  
   zadrzewień w krajobrazie rolniczym w świetle literatury przedmiotu, Wyd. politechniki Krakowskiej
[23] Łuszczek M., Ptasińska U. [red.], Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni  
   publicznych (Project for Public Spaces, Inc.), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska [wyd. polskie],  
   Kraków
[24] Maciejewska B., Szwed D., Zielone miasto nowej generacji, Zielony Instytut, Fundacja Zielonej Polityki
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3. Stan badań. Materiały źródłowe. 

[25] Masztalski R. [red.], HOMO NATURALIS. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju  zrównoważonego,
   Wrocław 2010
[26] Myczkowski Z. [red.], Ochrona wartości krajobrazu i środowiska kulturowego w studium do planu 
   i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, Ośrodek Ochrony Zabytkowego   
   Krajobrazu, Warszawa 1998
[27] Oleksiejuk E., Jankowska A. [red.], Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni   
   zabytkowej w miastach Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne, Toruń 2006
[28] Pawłowska K. [red.], Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie   
   krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010
[29] Porozumienie Na Rzecz Bydgoskiego Przedmieścia, Bydgoskie Przedmieście atrakcją turystyczną
   Torunia. Możliwości rewitalizacji dzielnicy,  Toruń 2008
[30] Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
[31] Oleksiejuk E., Jankowska A. [red.], Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń przyuliczna,   
   Materiały konferencyjne, Toruń 2008
[32] Sienicka A., Kownas S., Przewodnik dendrologiczny po Toruniu i okolicy, PWN Łódź 1957
[33] Szumacher I., Funkcje ekologiczne parków miejskich, [w]: Prace i Studia Geograficzne. Tom 36, 
   ss. 107-120, Warszawa 2005
[34] Stawicki H., Architektura krajobrazu w problematyce zrównoważonego rozwoju (Na wybranych   
   obszarach pokopalnianych Kielc oraz innych regionów), Kielce 2002
[35] Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Fortyfikacja Europejskim Dziedzictwem Kultury. Tom XVI,   
   Warszawa 2004 (materiały z konferencji naukowej w Świnoujściu 8-10 X 2004)
[36] Urząd Miasta Torunia/Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, 2006-2008; dokumentacja   
   określająca wizję zagospodarowania nabrzeży Wisły w granicach miasta Torunia sporządzona   
   w ramach projektu pn „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego”   
   o akronimie „In Water” (analizy i koncepcje funkcjonalno-przestrzenne)
[37] Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, 2004; opracowanie ekofizjograficzne sporządzone   
   na potrzeby projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
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krajobraz – znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 
czynników przyrodniczych i/lub ludzkich (Europejska Konwencja Krajobrazowa).

krajobraz kulturowy – występuje wtedy, gdy zmiany wprowadzone w krajobrazie przez człowieka 
posunięte są na tyle, iż trwałe jego istnienie może być utrzymywane tylko dzięki stałym zabiegom 
człowieka (Bogdanowski, Łuczyńska-Bruzda, Novak).

ochrona krajobrazu – znaczy działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych 
cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych (Europejska Konwencja Krajobrazowa).

gospodarowanie krajobrazem – znaczy działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego 
zmiany wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych (Europejska Konwencja 
Krajobrazowa).

planowanie krajobrazu – znaczy skuteczne działanie perspektywiczne mające na celu powiększenie, 
odtworzenie lub utworzenie krajobrazów (Europejska Konwencja Krajobrazowa).

wewnętrzny system obwarowań obronnych Twierdzy Toruń – pierścień wokółmiejski w znacznej części 
najstarszych fortyfikacji, powstały w X w., wybudowany w postaci obwałowań drewniano-ziemnych 
o kształcie podkowy, osłaniające gród – osadę słowiańską z trzech stron (od strony południowej 
naturalną barierę stanowiła Wisła); nowy system obronny, którego zasadniczymi elementami były 
ceglane mury, powstał w drugiej połowie XIII i na początku XIV w.;  w 1264 r. – lokacja nowego ośrodka 
miejskiego – Nowego Miasta oraz podział obu za pomocą muru i fosy; 
XIII w. - budowa Zamku Krzyżackiego; pierwsza połowa XV w. - modernizacja fortyfikacji toruńskich 
i wyposażenie ich w barbakany, przedbramia, podwyższenie murów;  1422 r. - budowa zamku 
zwanego Dybowem;  1626-1629 – budowa nowego systemu obronnego na bazie ośmiu pięciobocznych 
bastionów otoczonych fosami; kurtynę łączącą poszczególne bastiony stanowiły wały ziemne 
umocnione palisadami; nowa linia umocnień w części zach. i pn. obejmowała część przedmieść: 
Rybaki, św. Jerzego i św. Wawrzyńca; przedmieścia leżące poza główną linią obrony oraz Kępę 
Bazarową otoczono lekkimi szańcami; początek XVIII w. - okres upadku fortyfikacji toruńskiej; 
początek XIX w. - odbudowa twierdzy; okres pruski (od 1815 r.) - Toruń nadgraniczną twierdzą pruską - 
- rozbudowa o Przyczółek Mostowy, Fort Św. Jakuba, cztery nowe lunety; wprowadzenie zakazów 
i ograniczeń budowlanych i w efekcie likwidacja dotychczasowych przedmieść położonych 
w sąsiedztwie Starego i Nowego Miasta i przeniesienie ich na większą odległość od Torunia.
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zewnętrzny system obwarowań obronnych Twierdzy Toruń – pierścień powstały w latach 1878-1892. 
jako odpowiedź na niezwykle szybki rozwój nowych środków walki, w tym głównie artylerii, co spowodowało 
ewolucję systemów fortyfikacyjnych w ogóle; nowy system – twierdza fortowa to system, w którym 
główny wysiłek obrony przeniesiony jest na przedpole i oparty o forty otaczające warownię; 
pierścień fortów, zbudowany w odległości 3-3,5 km od centrum miasta, tworzyło 7 fortów głównych 
(4 na prawym i 3 na lewym brzegu Wisły), 6 fortów pośrednich (4 na prawym i 2 na lewym brzegu 
Wisły) i duża bateria ziemna ze schronem i mokrą fosą na lewym brzegu Wisły; na międzypolach 
rozmieszczono 32 duże schrony dla piechoty i 52 pomocnicze dla baterii polowych, w tym 26 
dla artylerzystów i 26 schronów amunicyjnych; następnie zbudowano 3 baterie pancerne i 3 baterie 
odkryte z betonowymi stanowiskami dla dział; kluczowe elementy obronne to pięciokątne forty 
główne z dwoma ciągami koszar; forty mają swoje nazwy i numery; komunikację pomiędzy fortami 
zapewniała droga rokadowa (dzisiejsze ulice Wschodnia, Polna, Okrężna i Okólna) i odchodzące 
od niej do fortów drogi forteczne; wszystkie obiekty od strony przedpola i z góry obsypane są grubą 
warstwą ziemi; istotny wpływ na rozwój przestrzenny Torunia wywarło przesunięcie zewnętrznej linii 
obrony na jeszcze większą odległość od miasta; w rejonie fortów wycięto pas lasów o szerokości 2 km 
i powierzchni ok 4300 ha; dla rosnącego liczebnie garnizonu wzniesiono koszary po zachodniej stronie 
miasta, w rejonie dzisiejszych ulic Reja, Broniewskiego i Sienkiewicza a także na Mokrem; 
po przekształceniu Torunia w twierdzę fortową wewnętrzny pierścień umocnień stracił funkcje obronne 
i przystąpiono do jego likwidacji; na zwolnionych terenach, szczególnie po północnej i zachodniej 
stronie Starego Miasta, utworzono parki i skwery.

miasto obronne – miasto otoczone (często wtórnie) obwodem obronnym celem zapewnienia 
bezpieczeństwa jego mieszkańcom; stosowany system obronny uzależniony był od czasu powstania 
obwarowań i mógł podlegać modernizacjom , zgodnie z prawidłami rozwoju sztuki obronnej; 
w specyficznych warunkach miasta obronne stanowić mogły elementy w systemie obronnym kraju, 
a w czasach nowożytnych nabywały charakteru miasta-twierdzy.

miasto – twierdza – duże dzieło obronne, głównie nowożytne, obsługujące swym zasięgiem wzniesione 
z nim jednocześnie miasto; cechą charakterystyczną miasta-twierdzy jest podporządkowanie jego 
układu narysowi twierdzy.

droga forteczna – droga bita, przeznaczona do komunikacji wojskowej w obrębie twierdzy pierścieniowej 
(głównie w XIX w.); po stronie wewnętrznej pierścienia fortów biegła droga forteczna obwodowa, zwana 
także drogą rokadową, od której odcinki dróg fortecznych dojazdowych dochodziły do poszczególnych 
fortów; dla maskowania ruchów wojsk drogi forteczne obsadzano drzewami.
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droga rokadowa – w twierdzy pierścieniowej droga łącząca pojedyncze forty rozmieszczone 
na obwodzie obronnym, stanowiąca w ten sposób istotny składnik tego rodzaju twierdzy; biegnąca 
na zapleczu równolegle do linii obrony przeznaczona do przemieszczania wojsk i zaopatrzenia; 
w razie potrzeby mogła pełnić role stanowiska strzeleckiego.

zasób – charakterystyka - etap badania krajobrazu przedstawiający wnioski, wynikające ze studiów 
terenowych i szczegółowego zapoznania się z krajobrazem, jego fizjonomią, charakterem i elementami, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, historyczno-kulturowych, socjologicznych 
i ekonomicznych; kompilacja wniosków prowadzi do zapisu stanu istniejącego krajobrazu w obrębie 
każdej z wyznaczonych jednostek. 

waloryzacja – etap badania krajobrazu polegający na wskazaniu wartości historycznych i współczesnych 
jednostek; na wartości historyczne składają się: stan jednostki , czytelność układu; na wartości współczesne 
składają się: atrakcyjność turystyczna, dostępność , potencjał (chłonność inwestycyjna) terenów 
zieleni oraz walory widokowe.

wytyczne – możliwości rozwoju –  etap badania krajobrazu, stanowiący ogniwo pośrednie pomiędzy 
studiami a projektami; zmierzający do wykazania głównych kierunków kształtowania krajobrazu czy 
też jego elementów na zasadzie naturalnych właściwości krajobrazu i jego potencjalnych możliwości.

powierzchnia biologicznie czynna – to powierzchnia działki na gruncie rodzimym; niezabudowana, 
nieutwardzona, nie pokryta nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, pokryta 
trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo, a także: trawiaste powierzchnie urządzeń sportowych 
lub powierzchnie wody otwartej. 

turystyka kulturowa – to taki rodzaj turystyki, który umożliwia poznanie danej przestrzeni poprzez jej kulturę; 
jest też „podróżą w czasie” do miejsc w obrębie własnego regionu (tutaj) albo do innych regionów 
(tam), która ukazuje to co typowe w przeszłości lub współcześnie (K. Wohler).
Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form turystyki; od drugiej połowy XX w., zwłaszcza w krajach 
Europy zachodniej, trwa rosnące zainteresowanie tą formą aktywności turystycznej i postępujący za 
tym rozwój usług komercyjnych w tym zakresie.

szlak turystyki kulturowej – jest trasą tematyczną prezentującą całokształt dorobku ludzkości; może 
dotyczyć zarówno znanej postaci, architektury, zabytków, specyficznego krajobrazu, czy też wydarzeń 
historycznych; jest propozycją podróży, którą można nazwać “podróżą edukacyjną”; trasy umożliwiają 
zapoznanie się z krajem, czy regionem, przez który dana droga przechodzi; głównym celem szlaków 
kulturowych jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrona.
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SZLAK KULTUROWY TWIERDZY TORUŃ

proponowany w ramach LMP
szlak turystyki kulturowej,

prezentujący bogatą historię przeobrażeń 
miasta - twierdzy,

przejawiającą się współcześnie 
w zachowanych obiektach militarnych

i ściśle z nimi związanym 
 krajobrazie warownym. 
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produkt turystyczny – wszelkie dobra i usługi nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze 
stałego miejsca zamieszkania; podstawowa klasyfikacja produktu turystycznego wyróżnia: rzeczy 
(np. przewodniki, mapy), usługi (np. transportowe, przewodnickie, noclegowe), wydarzenia 
(np. Festiwal Słowian i Wikingów, Oktoberfest), imprezy (np. gry miejskie, rajdy), obiekty (np. Dąb Bartek, 
zamek krzyżacki w Malborku), szlaki (np. Szlak Orlich Gniazd, Droga Knurowska ), obszary (zdeterminowane 
geograficznie, w których znajdują się atrakcje turystyczne).

system identyfikacji wizualnej (miasta/jednostki/osiedla)– to zbiór szczegółowych wytycznych 
dotyczących kształtowania wizerunku określonego obszaru poprzez stosowanie elementów 
o spójnych cechach charakterystycznych (kształt, proporcja, kolor, materiał) w celu uzyskania 
efektu ładu przestrzennego; w przestrzeni miasta, jednostki krajobrazowej lub osiedla system 
przekłada się na dobór i umiejscowienie jednolitych form małej architektury (m.in. ławek, 
śmietników, oświetlenia, tablic informacyjnych, drogowskazów, elewacji budynków, ogrodzeń), 
a także urządzonych form zieleni (określonych gatunków drzew, krzewów, rabat, pnączy i ich kompozycji).

park kulturowy – określony obszar powoływany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej; park może być powoływany przez radę gminy, 
po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków; parki wykraczające poza obszar 
jednej gminy, mogą być ustanawiane wspólnie przez gminy, bądź związek gmin; 
w uchwale przedstawia się takie elementy jak: nazwa parku, sposób ochrony, zakazy i ograniczenia 
związane z prowadzeniem robót budowlanych, różnego rodzaju działalnością (rolniczą, przemysłową, 
itp.), zmianami sposobu korzystania z zabytków nieruchomych oraz umieszczaniem znaków 
niezwiązanych bezpośrednio z samym parkiem; organ władzy wykonawczej w gminie (wójt, 
burmistrz, prezydent) odpowiedzialny jest, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
za utworzenie planu ochrony, który podlega uchwaleniu przez radę gminy; parki kulturowe o szczególnej 
wartości dla kultury mogą zostać uznane za pomnik historii, a nawet wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

park liniowy – niekoniecznie rozległy obszar w krajobrazie miasta, wykorzystujący istniejące ciągi 
komunikacyjne (drogi, torowiska) i ciągi naturalne (cieki wodne) wraz z ich otoczeniem w celu 
utworzenia przestrzeni z zielenią komponowaną - „łącznika” pomiędzy terenami zieleni o szczególnych 
walorach krajobrazowych.
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Greenways to wielofunkcyjne szlaki 

służące niezmotoryzowanym 
użytkownikom, prowadzące wzdłuż 
naturalnych korytarzy, historycznych 

tras handlowych, rzek i kolei. 
Są zarządzane przez miejscowe 

społeczności w celu pobudzania 
zrównoważonego rozwoju 

i promocji zdrowego stylu życia. 
Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji 

lokalnych inicjatyw społecznych 
i projektów związanych z ochroną 

przyrody i krajobrazu, zachowaniem 
dziedzictwa kulturowego, turystyką 

przyjazną dla środowiska 
i zrównoważonym transportem. 

Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby 
zarówno mieszkańców 

jak i zwiedzających oraz wnoszą 
pozytywny wkład w ożywianie 

gospodarki lokalnej.
źródło: Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska

Park liniowy
zaproponowany w Planie 

Zarządzania Krajobrazem (LMP) 
nawiązuje do idei tworzenia 
tak zwanych ‘greenways’, 

czyli zielonych szlaków.

Wybrane przykłady terenów 
proponowanych w LMP pod utworzenie 

parków o charakterze liniowym
- tereny zieleni wyduż Strugi Toruńskiej i Lubickiej
- niezagospodarowany obszar sąsiadujący 
  z os. mieszkaniowym “Słoneczne Tarasy”
- pas zieleni pomiędzy ul. Winnica i Szosa Lubicka
- ul. Wały gen. Sikorskiego w kierunku 
  Placu Pokoju Toruńskiego
- teren wzdłuż przewidywanej  trasy średnicowej
- obszar wzdłuż linii kolejowej od ul. Grudziądzkiej 
  do dworca Toruń Północ i dalej w kierunku 
  dawnej hali balonwej
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park proekologiczny – park „nowej generacji”, utrzymany w duchu zrównoważonego rozwoju, lokalizowany 
często na obszarach zdegradowanych zarówno pod względem krajobrazowym jak i społecznym oraz na takich 
terenach jak: dawne kopalnie i huty, dawne koszary wojskowe, dawne stocznie, zaniedbane dzielnice 
mieszkaniowe oraz inne nieużytki miejskie; współczesne parki proekologiczne reprezentowane są przez dwa typy:

- park (najczęściej śródmiejski) o charakterze prestiżowym, silnie zintegrowany z nowoczesną architekturą,
 cechujący się zgeometryzowanym, postmodernistycznym sposobem rozplanowania przestrzeni;
- park (najczęściej położony poza obszarem centrum) utrzymany w duchu zrównoważonego rozwoju,
 w miarę możliwości zintegrowany z systemem zieleni miejskiej, łączący elementy postmodernistyczne
 z zasadą minimalnej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe;

parki proekologiczne charakteryzują się tendencją do zmniejszania kosztów realizacji i pielęgnacji 
parków poprzez: ograniczenie zabiegów ogrodniczych (naturyzacja parku), prostotę i elastyczność 
programu zagospodarowania, włączanie mieszkańców w proces organizacji wypoczynku, korzystanie 
z funduszy strukturalnych UE; parki proekologiczne stanowią zwykle część szerszego programu rewitalizacji 
obszarów miejskich. (Drapella-Hermansdorfer A.).

odnowa miast – odnosi się do procesu przystosowania stanu zagospodarowania miasta do zmiennych 
potrzeb społeczności miejskich i jednostek, które je tworzą. Generalnym celem odnowy miast 
jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów 
do nowych potrzeb, co zapewnia poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych 
zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych 
i starych zasobów; jako działalność planistyczna powinna być ona skierowana na obszar całego 
miasta oraz sukcesywnie na wybrane obszary miasta, przede wszystkim jednak na obszary historyczne, 
XIX-wieczne i z połowy XX wieku; odnowa jest procesem społecznym, dotyczy architektury miasta, 
infrastruktury technicznej, zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych 
oraz powinna być realizowana metodą bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami. (Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989).

treść krajobrazu – to, co domniemane, skojarzone, odczute, na podstawie tego, co dostrzeżone, 
ale także to, co w krajobrazie celowo zapisane, a co pochodzi ze świata idei; treść, z natury swej 
niematerialna, ogniskuje się w określonych nośnikach, to znaczy może być kojarzona na przykład 
z konkretnymi miejscami, typami lub elementami krajobrazu; treść stanowi punkt wyjścia dla formy. 
(Dąbrowska-Budziło K., 2002).
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Tereny otwarte sąsiadujące z obszarem przemysłowym
w pn - wsch i pn części miasta - przykład krajobrazu o wysokim 

potencjale dla utworzenia parku proekologicznego

Pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej -
- zielony klin miasta stanowiący idealny teren 
dla utworzenia “Eko-parku” wraz ze szlakiem 

edukacyjnym o tematyce ekologicznej i przyrodniczej 
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implementacja – w teorii decyzji część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca 
na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków. 

ewaluacja – to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny, podejmowana 
w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu 
na specyficzne problemy strukturalne.

brama (w krajobrazie) – obiekt architektoniczny, konstrukcja budowlana, element środowiska naturalnego 
(np. drzewo, grupa drzew, głaz, inna forma skalna itp.) w postaci akcentu, symbolu, znaku, bariery; pojęcie 
wieloznaczeniowe, zarówno w sferze rzeczywistej jak i emocjonalnej (intelektualnej); brama jako element 
spojenia, ale i podziału - rozróżnienia konkretnych przestrzeni - może przybierać różnorodną formę w zależności 
od funkcji, skali i znaczenia obszarów przez nią wyznaczonych.

punkt widokowy – miejsce lub punkt w terenie, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora 
jest szeroki i daleki; punkty widokowe dzielą się na: naturalne (wzniesienia, zbocza, skarpy, nasypy itp.) i sztuczne 
(wieże i platformy widokowe, tarasy, mola itp.).

ciąg widokowy – sekwencja następujących po sobie punktów widokowych, z których roztacza się panorama 
na określone fragmenty miasta.

płaszczyzna widokowa – strefa będąca przedpolem ekspozycji.

dominanta – wybijający się element krajobrazu, widoczny w terenie z wielu kilometrów; dominantami 
wpływającymi pozytywnie na krajobraz są np.: kościoły ze strzelistymi wieżami w zabudowie niskiej wsi, 
wieże ciśnień w krajobrazie kolejowym, młyny, wiatraki itp.; dominantami wpływającymi negatywnie na 
krajobraz są np.: słupy i linie elektroenergetyczne, maszty telefonii komórkowych, kominy fabryczne itp.

akcent – wybijający się element krajobrazu o mniejszym zasięgu widokowym niż dominanta, będący 
elementem konkretnej panoramy.

panorama – widok na wieloplanową przestrzeń oglądaną z wyznaczonych punktów i ciągów widokowych. 

ekspozycja czynna – tzw. „widok z...”, którego podstawowymi elementami są punkty i ciągi widokowe, 
umożliwiające obserwatorowi penetrację widoków.

ekspozycja bierna – tzw. „widok na...”, którego podstawowymi elementami są płaszczyzny widokowe, dominanty 
i wnętrza krajobrazowe, będące nierozłącznym elementem penetrowanego widoku (często jego przedpolem).
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Przykład bramy w krajobrazie miasta. 
Toruń, os. Czerniewice

Punkt widokowy w lewobrzeżnej części miasta 
z widokiem na Starówkę

Przedpole widoku na Złotorię 
w postaci otwartych terenów nadwiślańskich



5. Analiza i diagnoza stanu

  Krajobrazy można podzielić na trzy główne typy: pierwotny, naturalny i kulturowy (albo antropogeniczny). 
Dwa pierwsze są wyrazem środowiska przyrodniczego, ostatni zaś jest wynikiem działalności człowieka, 
zatem wyrazem środowiska geograficznego (…). 

  Krajobraz pierwotny jest wynikiem działalności czynników wyłącznie przyrodniczych, bez ingerencji 
człowieka. Krajobrazy pierwotne to nieliczne, drobne enklawy wśród krajobrazów innego typu. 
Dlatego też z reguły są to krajobrazy albo już będące rezerwatami, parkami narodowymi czy terenami 
chronionymi, albo wymagające tej ochrony jako formy ginące i unikatowe. Mają one znaczenie naukowe 
i dydaktyczne jako zabytki przyrody.  

  Pierwszy etap przekształcania krajobrazu przez człowieka prowadzi do do powstania krajobrazu 
naturalnego. Zmiany są jeszcze niewielkie i naturalne właściwości krajobrazu dominują zdecydowanie 
nad formami wprowadzonymi przez człowieka. W tym typie krajobrazu działalność przyrody z reguły 
harmonijnie i organicznie wiąże się z gospodarką człowieka (…). Ogólnie stwierdzić można, że krajobraz 
naturalny zachował się u nas jeszcze na niewielkich obszarach. Niemniej znajduje się w defensywie lub 
w stadium zaniku (…). 

  Gdy zmiany wprowadzone w krajobrazie przez człowieka posunięte są na tyle, iż trwałe jego 
istnienie może być utrzymywane tylko dzięki stałym zabiegom człowieka, mamy do czynienia 
z krajobrazem kulturowym. Występuje on w dwóch głównych typach jako:

- krajobraz kulturowy harmonijny, „...jeśli sposób jego użytkowania jest dostosowany do charakteru
 środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz zgodny z prawami nimi rządzącymi” (Ciołek G., 1964);
- krajobraz kulturowy zdegenerowany, powstający wtedy, gdy człowiek „...przez nowe czynności
 gospodarcze w wyniku nieświadomości lub chęci nadmiernych korzyści naruszy naturalną
 równowagę składników fizjocenozy, wywołując trwałe progresywnie postępujące, niekorzystne
 zmiany” (Ciołek G., 1964). Zmiany te, niekorzystne dla naturalnego środowiska, rzutują negatywnie
 na gospodarkę człowieka, a jednocześnie stanowią z reguły oszpecenie krajobrazu.

  Na etapie analiz i diagnozy stanu krajobrazu miasta Torunia mamy do czynienia prawie wyłącznie  
z krajobrazem kulturowym. Niewielkie tylko obszary zachowały się w postaci krajobrazu naturalnego 
lub częściej kulturowo-naturalnego i naturalno-kulturowego.
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2 Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, s. 132-134, PWN Warszawa - Kraków 1981

KRAJOBRAZ

pierwotny  naturalny  kulturowy

naturalno-kulturowy
kulturowo-naturalny

Krajobraz kulturowo-naturalny -
- kompleks leśny “Barbarka”

Krajobraz naturalno-kulturowy doliny Wisły



5. Analiza i diagnoza stanu

  W celu zbadania cech krajobrazu miasta dokonano wyboru metody badania krajobrazu i podzielono 
teren na jednostki terytorialne, nazwane dalej „jednostkami krajobrazowymi”. Powstałe jednostki 
pogrupowano, dodając do siebie obszary o podobnych cechach charakterystycznych, tworząc 
zespoły jednostek terytorialnych, nazwane dalej „zespołami jednostek krajobrazowych”. Wybrana metoda 
nawiązuje do metody jednostek i wnętrz architektoniczno - krajobrazowych “JARK-WAK” autorstwa 
prof. Janusza Bogdanowskiego - jednego z twórców krakowskiej szkoły architektury krajobrazu. 

5.1. Rys historyczny
  Kiedy Krzyżacy weszli do Ziemi Chełmińskiej terasy pradoliny Wisły porastał pierwotny las iglasty i mieszany. 
Początkowo zatrzymali się na miejscu dzisiejszej wsi Stary Toruń, gdzie zbudowali dwór. Wkrótce jednak zaszła 
konieczność zmiany miejsca , gdyż obrane, leżące na terasie zalewowej nawiedzały powodzie, przeto nie 
nadawało się na założenie grodu. Wybrano inne, odległe o milę od dawnego na terasie dolnej, a więc 
bezpieczne od zalewów. Miejsce niezwykle korzystne na granicy urodzajnych Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej 
i Ziemi Chełmińskiej, oparte o Wisłę, otoczone licznymi wzgórzami porośniętymi pierwotnym lasem, 
zapewniało miastu bezpieczeństwo oraz najlepszą w owych czasach komunikację wodną. Lokacja 
miasta nastąpiła w 1233 r. na podstawie „Przywileju Chełmińskiego”. Dogodne położenie nad Wisłą, 
na drodze łączącej sąsiednie bogate ziemie z morzem, wpłynęło na szybki jego rozwój, nadając mu charakter 
miasta handlowego. Uzupełniony w 1251 r. „Przywilej Chełmiński” rozszerza uprawnienia miasta, nadając 
mu Wisłę na przestrzeni jednej mili „od granic biskupa Kujawskiego” (dwór w Kaszczorku) oraz ziemie na szerokości 
pół mili od wszelkiego użytkowania, wyłączając jednak wyspy i bobrowiska.
  Dalsze rozszerzenie użytkowania terenów miasta nastąpiło w 1262 r. drogą umowy z Zakonem. Posiadłości 
te były stosunkowo duże, pomiary robione po roku 1772 podają około 335 włók należących do miasta.
  Kopce graniczne przetrwały do rozbioru; ciągnęły się one na zachód od Torunia koło Smolnika i otaczały 
półkolem miasto, aż do rzeczki Mokrej, następnie granica posiadłości biegła wzdłuż Mokrej i kończyła Wisłą.
  Samo miasto rozbudowało się na niewielkiej przestrzeni wzdłuż brzegu Wisły i zwróciło ku niej frontem 
jako podstawie gospodarczego rozwoju i łącznika ze światem, a tył miasta oparł się o rzeczkę Mokrą.

  Ośrodkiem życia handlowego Torunia był Rynek Staromiejski, gdzie już w 1250 r. stała warowna wieża, 
wokół której rozłożyły się budynki i liczne kramy zniesione w 1393 r. po uzyskaniu zezwolenia od Wielkiego 
Mistrza Konrada Wallenroda na pobudowanie ratusza. Jest to piękny gotycki Ratusz dziś istniejący ze starą 
wieżą, która przy budowie weszła w obręb murów Ratusza. 
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Metoda jednostek i wnętrz 
architektoniczno-krajobrazowych 

(JARK-WAK) 
prof. J. Bogdanowskiego

jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
(JARK)

  skala planistyczna

zespołów wnętrz krajobrazowych 
(ZWAK)

  skala urbanistyczna

wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 
(WAK)

  skala architektoniczna

w krajobrazie, będącym skalą 
i obszarem działania, 

ustalono następujące, powiązane ze 
sobą, zakresy działań:

wg opracowania pt.: 
„Przewodnik dendrologiczny po Toruniu 

i okolicy” autorstwa S. Kownasa 
i A. Sienickiej, wyd. PWN, 1957 r.



5.1. Rys historyczny

  Miasto wcześnie zostało otoczone murami, przeto wobec niemożności rozszerzania już po 30 latach 
powstaje tuż za murami, bezpośrednio przy nich, Nowe Miasto oddzielone od Starego murami i fosą. 
Teren Nowego Miasta zajmują liczne ogrody, ciągnące się od dzisiejszego Kaszownika do Dworca 
Miejskiego. Osiedlają się tu rzemieślnicy nadając mu specyficzny, różny od Starego Miasta, charakter. 
  Ośrodkiem życia Nowego Miasta był również Rynek Nowomiejski z dziś nieistniejącym ratuszem. 
Zamek Krzyżacki położony na najwyższym terenie między oby miastami dominuje nad nimi. 

  Miasto powstałe na dolnej terasie pradoliny Wisły porośniętej pierwotnym lasem, otaczały liczne 
wzgórza wydmowe i morenowe, na których rozbudowały się przedmieścia Torunia.
  Na wschodnim krańcu rozsiadła się Góra Św. Jakuba, przestrzeń między nią i obecnym Kaszownikiem 
nazywano Wyżkami. Na północo - wschód od tych Wyżek rozciągały się liczne pagórki. W dolinie między 
Wyżkami i owymi pagórkami była niegdyś kopalnia i warzelnia saletry, a w roku 1525 zbudowano 
młyn prochowy.  
   Z zachodniej strony miasta wznosiły się zalesione wydmowe Góry Piekarskie. Między drzewami 
porastającymi wydmy były ukryte liczne piece, służące do wypieku chleba. Chleb sprzedawano 
w mieście, lecz wypieku w obrębie miasta dokonywać nie było wolno z obawy przed pożarem, 
przeto wypiek odbywał się za murami miasta - na przedmieściu. 
  Wzniesienie rozciągające się za Górami Piekarskimi zwano Złotą Górą. Na dalszym planie ciągnęły 
się Góry Zajęcze – zalesione wydmowe pagórki między obecna ulicą Sienkiewicza, Słowackiego 
i Szosa Chełmińską. Dalszy łańcuch pagórków to Dębowe Góry ze źródłami wody, którą do użytku 
miasta rozprowadzano drewnianymi wodociągami już od XV w. Woda do studni miejskich doprowadzana 
była również ze stawu na Mokrym.
  Fosę obronną nawadniały dwie rzeczki płynące przez miasto: Wielka i Mała Mokra, one też służyły 
do napędu młynów różnego typu. 
  Wreszcie Wiesiołki – wzniesienie, na którym stała szubienica, a za nim rozciągały się wydmy 
Gór Kozackich. Istniały jeszcze Babia Góra, Wołowa, Fiołkowa, Saska i Kawowa.  
  Powstające za murami miasta przedmieścia miały określone zadania. Bydło wypasane na sąsiednich 
pagórkach bądź na łąkach nadrzecznych dostarczało miastu mięsa i nabiału, stamtąd miasto 
otrzymywało też jarzyny i owoce.

  Tradycją Torunia są piękne ogrody, które z końcem XVIII w. były zdobione na wzór francuski. 
Przedmieścia miasta tonęły w dużych i ładnych ogrodach. Od placu Św. Katarzyny, gdzie dawniej 
była brama tej nazwy, ciągnące się za miastem pagórki były porośnięte pięknymi sadami. Ogrody 
te należały nie tylko do mieszkańców przedmieść, lecz również do bogatych mieszczan, mających swe 
domy letniskowe poza murami miasta.
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5.1. Rys historyczny

  Jeszcze w połowie XVII w. rozciągały się na milę od miasta dwory i domy letniskowe, folwarki i winnice. 
Szczepionki drzew owocowych słynęły ze swej dobroci, toteż sprowadzano je z Torunia do innych miast. 
  Na przedmieściach mieściły się również warsztaty rzemieślnicze, które z jakichkolwiek względów 
były w mieście niepożądane. Tam, jak już wyżej wspomniano, były piece piekarskie, tam były rzeźnie, 
garbarnie, kuźnie, stajnie itp. 
  Zboże przywożono Wisłą i mielono w licznych młynach na przedmieściach, z których ślady pozostały 
do dziś nad ujściem Mokrej do Wisły pod Zamkiem Krzyżackim oraz nad stawem Kaszownikiem zwanym - 
był to młyn specjalny do wyrobu kaszy. 
  Najstarszym zakładem przemysłowym, którym zarządzało miasto, była cegielnia, znajdująca się 
na zachodnich krańcach posiadłości miasta. Glinę do wyrobu cegieł brano z terenów dzisiejszego parku 
miejskiego na Bydgoskim. Doły przy tym powstałe wyzyskano w późniejszych czasach na założenie 
stawów, znajdujących się obecnie w parku. 
  Przy cegielni była stocznia i nieopodal smolarnia. Druga cegielnia założona w XVII w. znajdowała się 
na przedmieściu Nowego Miasta przy bramie Św. Katarzyny i dotrwała do końca XVIII w. W pozostałych 
po wykopaniu gliny dołach założono rybne stawy. 

  Lasy otaczające Toruń dostarczały miastu drzewa. Składy tego drzewa znajdowały się na przedmieściach: 
na Rybakach był duży skład, gdzie magazynowano drzewo na opał dla Starego Miasta, Nowe Miasto 
miało swój skład za bramą Św. Jakuba. Tu również były królewskie składy soli, które przetrwały do XVI w. 
Późniejsze dokumenty z XVII w. mówią o istnieniu w tym miejscu warzelni soli pod nazwą Żupy solnej. 

  Przedmieścia miały swe kościoły otoczone pięknymi drzewami. Przy kościołach stały domy zwane 
szpitalami, których przeznaczeniem była opieka nad starcami, kalekami i biednymi, a także podróżnymi.  
  Przy ówczesnej drodze Chełmińskiej stał kościół parafialny Św. Jerzego. Ten nieduży kościół, po reformacji 
protestancki, przetrwał do 1811 r., aż ostatecznie został zburzony w czasie wojen napoleońskich. Przy kościele 
rozciągał się cmentarz grzebalny dla mieszkańców Starego Torunia, a sam kościół był  otoczony starymi 
lipami. Przedmieście to słynęło z licznych pasiek i było centrum przemysłu bartniczego, który miasto popierało 
i z którego czerpało duże zyski. Tu również znajdowała się woskobojnia. 
  Na krańcach przedmieścia za kościołem Św. Jerzego zbudowano domki, gdzie początkowo mieli 
przytułek trędowaci, a następnie inni zakaźnie chorzy. 
  Drugi kościół Św. Wawrzyńca również z cmentarzem grzebalnym, położony bliżej miasta, był kościołem 
parafialnym dla katolików zamieszkujących przedmieście. Kościół ten został zniesiony przez wojskowe 
władze pruskie w 1816 r. 
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5.1. Rys historyczny

  Wreszcie na przedmieściach stały gospody, w których mieli postój liczni goście przyjeżdżający 
do Torunia.
  Prócz przedmieść miasto otaczały liczne wsie i folwarki. Między rzeczką Mokrą i drogą do wsi 
Mokre leżała Polska Wieś, z czasem wieś ta weszła w obręb przedmieścia, pozostała z niej tylko nazwa 
Polskiej ulicy. 
  Najwyraźniejszą wsią była duża wieś Mokre, nawadniana przez przepływające dwie rzeczki Mokre. 
Teren żyzny, początkowo porosły lasami, nadawał się na uprawę warzyw, toteż lasy służące początkowo 
jako pastwiska wycięto, a tereny dawnego lasu zamieniono na ogrody warzywne, sady i winnice. 
Rada Miasta popierała we wsi Mokre osadnictwo, uprawę chmielu i hodowlę szczepów winnych, 
natomiast zakazywała uprawy zbóż i hodowli owiec. 
  Na nieużytkach i wrzosowiskach powstają folwarki, np. Wieczorkowo, Rubinkowo, na północo-
-wschód bogaty folwark Bielany, ulubione miejsce wycieczek – Krowieniec. 
  Przedmieścia płonęły często podczas wojen. Po zniszczeniach jednak odbudowywały się, nie 
odbudowywały jedynie po wojnach napoleońskich i zostały definitywnie zniszczone przez władze 
pruskie, które po Kongresie Wiedeńskim objęły Toruń w posiadanie i przeznaczyły go na fortecę. 
Średniowieczne umocnienia, unowocześnione w XVII w., zostały zniesione na rzecz nowoczesnej 
fortyfikacji. Posiadłości należące do miasta zostały częściowo zabrane i przeznaczone na forty.

  Po ustaleniu w 1829 r. rejonu fortecznego, miasto przystąpiło do budowy przedmieść, które miały 
powstać poza granicami dawnych. Z części Rybaków powstaje Bydgoskie Przedmieście, kwartał 
przy kościele Św. Jerzego zostaje podzielony między przedmieścia Bydgoskie i Chełmińskie. Ogołocone 
z lasów pagórki wydmowe, otaczające miasto, zasypują piaskiem ogrody miejskie, piasek wdziera się 
do fosy. Szczególnie zagrażał miastu piasek sypiący się z pozbawionych lasu Gór Piekarskich jako 
położonych najbliżej, przeto góry te przeznaczono do zalesienia, które nastąpiło w latach 30-tych 
do 50-tych XIX w. 
  Władze miejskie dokonały szybkiej parcelacji gruntów wyznaczonych na nowe przedmieścia 
i przystąpiły do tworzenia nowych osiedli. W latach 20-tych XIX w. powstały: Wrzosy, folwark Mokre A, 
Nowe Bielany i Zieleniec.
  Założono szkółki drzew, jedną w latach 50-tych XIX w. przy Czerwonej Drodze, drugą w 1883 r. 
w okolicy leśniczówki. Drzewka z tych szkółek służyły do zadrzewienia miasta i parku.
  Wzmianki dotyczące parku miejskiego mamy już w 1818 r. Jednak dopiero w 1822 r. rozpoczęto 
pracę nad nim. Na terenach położonych na zachód od miasta, zwanych „lasem przy cegielni”, 
powstała wtedy część obecnego parku od ul. Konopnickiej. Dalsze prace nad parkiem oraz upiększeniem 
miasta były prowadzone od roku 1842, gdy zorganizował się Obywatelski Komitet Upiększania 
Miasta. 
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5.1. Rys historyczny

  Starano się całe społeczeństwo Torunia zainteresować i wciągnąć do tej akcji. Na terenach dawnych 
przedmieść porobiono ścieżki, ustawiono ławki, zakładano zieleńce – tereny te przekształcono stopniowo 
w park i zieleńce. Do parku włączono tereny wzdłuż odnogi wiślanej – Wisełki, z której część niższa leżąca 
na terasie zalewowej dolnej i środkowej jest częściowo pozostałością dawnych lasów iglastych i mieszanych. 
  W latach 1870-1880 opiekę nad parkami i zieleńcami Torunia objął Zarząd Miejski, asygnując na ten cel 
pewne fundusze. 
  W 1879 r. nastąpiło dalsze rozbudowanie fortecy. Obszar śródmieścia został powiększony o 25 ha, czyli 
prawie tyle, ile wynosiła powierzchnia Starego i Nowego Miasta razem wziętych, lecz wojsko zajęło więcej 
niż połowę tego terenu na własny użytek. Pruskie władze nabyły w latach 1880/1881 nowe grunta miejskie 
i nakazało wycięcie lasów. Na 674 ha gruntu wycięto najpiękniejszy, stanowiący ozdobę Torunia las liściasty 
łączący przedmieścia z Barbarką. 
  Miasto łączyło się z drugim brzegiem Wisły mostem, na który wychodziła Brama mostowa. Most zbudowany 
za Jana Olbrachta łączył ulicę Mostową z Kępą Bazarową, która była wówczas znacznie mniejsza. Most 
sięgał poprzez mokre łąki do wysokiego brzegu dzisiejszego Podgórza. Przetrwał on do 1853 r.

  Kępa Bazarowa – las łęgowy porastający terasę zalewową, nie należała nigdy do Torunia ani też do 
Krzyżaków, znajdowała się zawsze po stronie polskiej. Na Kępie przy przewozie stała karczma, w ogrodzie 
której w początkach XIX w. rósł podobno krzew kawowy. 
  Po drugiej stronie Wisły leżała miejscowość zwana Nieszawą. Tu po wojnie z Krzyżakami postawił Jagiełło 
zamek. Z tego do dziś pozostały ruiny zamku Dybowa. W czasie wojny trzynastoletniej mieszkał w zamku 
Kazimierz Jagiellończyk i tu nadał „Statuta Nieszawskie”. On również, na prośbę Torunia, przeniósł Nieszawę 
tam, gdzie jest obecnie, pozostawiając na miejscu tylko zamek, który do rozbiorów był siedzibą starosty. 
Część Nieszawian przeniosła się znad Wisły pod niedaleko leżące wzgórze i tam się osiedliła. W ten sposób 
powstał w XV w. Podgórz, który jeszcze w początkach XX w. był osobnym miasteczkiem niezależnym od Torunia. 

  W XIX w. następuje zmiana struktury ludności przedmieść Torunia spowodowana napływem robotników, 
szukających zarobku w miastach. Władze pruskie, zaniepokojone polonizacją miasta, chcąc przeciwstawić 
elementowi polskiemu zamieszkującemu przedmieścia Torunia element niemiecki, proponują włączenie 
do obwodu miejskiego niemieckich gmin wiejskich: Rudaku, Podgórza, Piasków i Stawek, leżących po 
drugiej stronie Wisły. Włączenie gmin nastąpiło dopiero w latach 1933-34.
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5.2. Podział na wyodrębniające się jednostki terytorialne

  W pierwszej kolejności wyodrębniono sześć podstawowych, najbardziej charakterystycznych 
i spójnych funkcjonalnie ZESPOŁÓW JEDNOSTEK KRAJOBRAZOWYCH (ZJK) w składzie:

I Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni nadwiślańskiej
II Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego wraz z wewnętrznym 
pierścieniem umocnień
III Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni terenów zurbanizowanych (osiedli mieszkaniowych, 
terenów usług i przemysłu)
IV Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni zewnętrznego pierścienia fortyfikacji
V Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni terenów zurbanizowanych (osiedli mieszkaniowych, 
terenów usług i przemysłu)
VI Zespół Jednostek Krajobrazowych - system zieleni otaczającej tereny zurbanizowane -  naturalna otulina

  W granicach Zespołów Jednostek Krajobrazowych wydzielono obszary o zbliżonych cechach, 
nazwane jednostkami krajobrazowymi (JK). O kształcie jednostek decydują takie czynniki jak: 
charakter funkcjonalny terenu, stan historyczny oraz elementy ukształtowania i pokrycia terenu. 
Zarysowanie granic jednostek jest działaniem zmierzającym do uogólnienia poprzez zastosowanie 
jednocześnie wszystkich powyższych elementów metody. W niektórych przypadkach przebieg granic 
jednostki może odbiegać od zasady obecnej we wspomnianej metodzie wyjściowej (metodzie “JARK-WAK”), 
polegającej na syntezie czynników: „historia - ukształtowanie - pokrycie terenu”. Autorzy opracowania 
podjęli wyzwanie uwzględnienia na tym etapie planowanych  inwestycji, które w niedługim czasie zostaną 
ukończone, powodując znaczące zmiany w charakterze krajobrazu.
  Wyróżniono 98 jednostek krajobrazowych (JK), pośród których: w I Zespole Jednostek Krajobrazowych - 12 , 
w II ZJK – 7, w III ZJK – 31, w IV ZJK – 18, w V ZJK – 20, w VI ZJK – 10.  Wszelkie analizy szczegółowe obszaru miasta 
wykonano w oparciu o wyodrębnione jednostki i zespoły jednostek. Szczegółowy podział na jednostki 
przedstawiono na mapie pt.: „PODZIAŁ NA ZESPOŁY I JEDNOSTKI KRAJOBRAZOWE”.

  Do każdej z jednostek krajobrazowych sporządzono kartę specyfikacyjną jednostki, która zawiera 
informacje dotyczące ZASOBU (czyli charakterystykę stanu istniejącego), WALORYZACJĘ (ocenę zasobów 
historycznych i współczesnych) oraz WYTYCZNE (czyli możliwości rozwoju). Informacje te, występujące 
często w postaci haseł, mają za zadanie określenie głównych kierunków rozwoju obszarów anaLizowanych. 
Najważniejszym więc elementem karty jednostki jest jej ostatnia część. To właśnie WYTYCZNE, czyli sugestie 
i postulaty, dotyczące podejmowania działań na konkretnym obszarze, stanowią podstawę do realizacji 
Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP).   

 Karta jednostki jest w zamierzeniu kartą aktywną, którą należy aktualizować.
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5.3. Charakterystyka jakościowa i ilościowa terenów zieleni

  Sporządzenie inwentaryzacji terenów zieleni miasta Torunia dla potrzeb Planu Zarządzania Krajobrazem 
wymaga zastosowania metody badania krajobrazu, w celu dostosowania stopnia szczegółowości 
analizy do skali badanego obszaru. Wybrana metoda - metoda jednostek krajobrazowych - umożliwia 
określenie cech jakościowych poszczególnych terenów zieleni, dotyczących konkretnej jednostki a także
zespołów jednostek. W tym miejscu należy wspomnieć, że kształty zespołów jednostek krajobrazowych 
zaznaczają układ urbanistyczny terenów zieleni miasta - układ pierścieniowy. Jedynie zespół jednostek 
nadwiślańskich tworzy ciąg. Pozostałe zwarte tkanki zielone to pierścienie, okalające obszary zurbanizowane.

  Charakterystyka jakościowa określa zespół elementów składających się na podstawowe dane
o jednostce, czyli na substancję krajobrazu: lokalizację, sposób użytkowania, funkcję, typ terenów zieleni,
występowanie ważniejszych zabytków oraz obiektów użyteczności publicznej, przebieg ważniejszych tras 
komunikacyjnych, form ochrony przyrody.

  Charakterystyka ilościowa określa powierzchnię jednostki krajobrazowej oraz powierzchnię biologicznie
czynną podane w hektarach. Ponadto, dla potrzeb graficznego zilustrowania charakterystyki jakościowej 
terenów zieleni, posłużono się czterostopniową skalą oceny w postaci:
- form krajobrazu zbliżonego do naturalnego;
- form krajobrazu kulturowego ze znacznym udziałem zieleni;
- form krajobrazu kulturowego z umiarkowanym udziaem zieleni;
- form krajobrazu kulturowego z minimalnym udziałem zieleni.

 Wszystkie szczegółowe dane dotyczące charakterystyki ilościowej i jakościowej terenów zieleni zawarto
w kartach jednostek, w części CHARAKTERYSTYKA - ZASÓB oraz na mapie nr 1 - “ZASÓB I WALORYZACJA”.

5.4. Analiza i diagnoza obecnego stanu terenów zieleni
   z uwzględnieniem uwarunkowań: przyrodniczych, historyczno-kulturowych,
   socjologicznych, ekonomicznych - ZASÓB.

 ZASÓB jest tym etapem przyjętej metody badania krajobrazu, w którym przedstawia się wnioski wynikające  
ze studiów terenowych. Szczegółowe zapoznanie się z krajobrazem, jego fizjonomią, charakterem i elementami, 
przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych, historyczno-kulturowych, socjologicznych i ekonomicznych
prowadzi do zapisu stanu istniejącego krajobrazu w obrębie każdej z wyznaczonych jednostek.  
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5.4. Analiza i diagnoza obecnego stanu terenów zieleni

  Analiza krajobrazowa uwarunkowań przyrodniczych na obszarze jednostki została sporządzona, 
przede wszystkim, w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Torunia w części pt.: „Analiza stanu środowiska przyrodniczego - Zasoby przyrodnicze i walory 
krajobrazowe”. Ponadto, dla uzupełnienia informacji, posłużono się opracowaniami ekofizjograficznymi, 
sporządzonymi przez kadrę naukową UMK w Toruniu i innymi publikacjami, dotyczącymi siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych, składu gatunkowego flory i fauny. 

  Charakteryzując jednostki pod kątem historycznym zwrócono uwagę na przekształcenia terenów 
zieleni a także na niezrealizowane projekty, traktujące zieleń jako ważny element w planowaniu tkanki 
miasta. Posłużono się licznymi opracowaniami dotyczącymi historii rozwoju miasta, od czasów średniowiecznych 
po współczesność, co niejednokrotnie pozwoliło na ustalenie genezy krajobrazów. Generalnym wnioskiem 
płynącym z analizy aspektu historycznego jest fakt, iż przyroda, w dowolnej formie, od zawsze towarzyszyła 
człowiekowi. Wszelkie próby okiełznania jej sił spowodowały powstanie, rozwój i funkcjonowanie miasta 
a, co za tym idzie, także przekształceń krajobrazu - od pierwotnego przez naturalny do kulturowego. 

  Charakterystyka socjologiczna poszczególnych jednostek dotyczy sposobu zarządzania terenem, 
określenia sytuacji własnościowej, dostępności terenów i spełnianych przez nie funkcji o charakterze 
publicznym. W procesie badania krajobrazu, zwłaszcza pod kątem socjologicznym, ważnym zabiegiem 
jest przeprowadzenie badań społecznych, które mogą dostarczyć informacji o: „stopniu przywiązania 
społeczności do tradycji, dziedzictwie kulturowym, lokalnej specyfice, odrębności (zarówno w odniesieniu 
do formy krajobrazu, jak i do funkcji), zdolnościach i potrzebach odczytywania oraz zachowania symboli, 
dostrzeganiu rzeczy osobliwych, oryginalnych, niezwykłych, zachowaniu w pamięci lokalnych zdarzeń 
czy związanych z danym miejscem wyjątkowych ludzi, szczególnym upodobaniu pewnych miejsc ‐ zatem 
o poznanie wszystkiego tego, co buduje tożsamość. Włączenie społeczności do takiego myślenia 
o krajobrazie, może, prócz zyskania informacji, zaowocować umocnieniem związku z nim, a poznanie 
walorów nie zawsze w pełni uświadomionych, może przerodzić się w chęć zachowania ich i pomnażania. 
Takie nastawienie społeczności, może z jednej strony stać się źródłem związanych z krajobrazem inicjatyw, 
z drugiej zaś stworzyć przychylny klimat dla wynikłych z toku badania krajobrazu zamierzeń”. 
(Dąbrowska-Budziło K., 2008). W Planie Zarządzania Krajobrazem (LMP) wzięto pod uwagę jedynie 
podstawowe czynniki mające wpływ na percepcję krajobrazu.

  Charakterystyka ekonomiczna jednostek ma na celu określenie korzyści płynących z aktualnego 
użytkowania terenu a także bieżących inwestycji, mających wpływ na atrakcyjność krajobrazu. 
Czynnik atrakcyjności bowiem odnosi się nie tylko do aspektów estetycznych czy widokowych, 
ale także do aspektów ekonomicznych.
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5.4. Analiza i diagnoza obecnego stanu terenów zieleni

  Ocena wartości krajobrazu powstająca „w oku oglądającego” jest zjawiskiem  subiektywnym, a więc 
niełatwo poddającym się parametryzacji, standardom, normom, a w konsekwencji przepisom . Znane są 
metody ocen w sferze społeczno-gospodarczej, określanych często wspólną nazwą CBA (Cost-Benefit-Analysis), 
czyli analizą kosztów i korzyści (Böhm A., 2006). Okazuje się, że atrakcyjność ekonomiczna określonej 
przestrzeni wzrasta wraz z poprawą jakości krajobrazu, na co wyraźny wpływ ma spójny system zarządzania 
terenami zieleni. Nie bez znaczenia pozostaje tu czynnik sąsiedztwa, który często stanowi jedną z głównych 
przesłanek wyboru miejsca zamieszkania, pracy czy miejsca wypoczynku. 

 

  Po sporządzeniu analizy i diagnozy obecnego stanu terenów zieleni, w oparciu o wyznaczone jednostki 
krajobrazowe, należy zastosować metodę oceny ich potencjału, czyli WALORYZACJĘ. Metoda ta polega 
na wskazaniu wartości historycznych i współczesnych jednostek. 
  Na wartości historyczne składają się: stan jednostki (w skali opisowej: dobry, zdekompletowany, 
niezachowany), czytelność układu (w skali opisowej: 1 - czytelny, 2 - czytelny z przekształceniami, 3 - 
czytelne ślady, 4 - nieczytelny). 
  Na wartości współczesne składają się: atrakcyjność turystyczna (w skali liczbowej:1-3), dostępność 
(w skali liczbowej:1-3), potencjał (chłonność inwestycyjna) terenów zieleni (w skali liczbowej:1-3), 
gdzie “1” stanowi wartość najwyższą a “3” - najniższą.
 
  Dodatkowo, w obrębie każdej jednostki, przeprowadzono badanie walorów widokowych, a więc ustalono 
występowanie (bądź brak) n a j w a ż n i e j s z y c h, ciekawych widoków rozległych i wgłębnych i podkreślono 
potrzebę o c h r o n y tychże. 

  Powyższa klasyfikacja pozwala na ogólną ocenę obszaru –  jego wartości kulturowych materialnych, 
niematerialnych i przestrzennych. Ustalone wskaźniki definiują obszary najbardziej i najmniej wartościowe 
z punktu widzenia krajobrazu jako całości, a nie wyłącznie pod kątem terenów zieleni jako takich. Ocena 
ta, na kolejnym etapie badania krajobrazu, a mianowicie na etapie wskazania możliwości rozwoju 
(WYTYCZNYCH), pozwoli na ustalenie kierunków - działań ogólnych oraz wskazanie konkretnych rozwiązań - 
działań szczegółowych dla rozwoju terenów zieleni, czyli przyczyni się do tworzenia ładu przestrzennego.
  Ponadto, wnioski płynące z  nadania konkretnych wartości historycznych i współczesnych jednostkom 
przyczynią się do wskazania obszarów priorytetowych do zagospodarowania, czyli do ustalenia kolejności 
inwestycji.
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5.5. WALORYZACJA i ocena potencjału terenów zieleni 

 Wszystkie szczegółowe dane 
dotyczące uwarunkowań: 

przyrodniczych, historyczno-kulturowych, 
socjologicznych, ekonomicznych 

zawarto w kartach jednostek, 
w części CHARAKTERYSTYKA – ZASÓB 
oraz przedstawiono na mapie nr 1 pt.: 

„ZASÓB I WALORYZACJA”.

W niniejszym opracowaniu analizy 
widokowe zostały potraktowane 

w sposób sugestywny - jako zarys dla 
osobnych, szczegółowych studiów 

krajobrazowych dotyczących relacji 
widokowych na obszarze Torunia. 

Ich złożona problematyka wymaga 
bowiem przeprowadzenia wnikliwych 

badań, powiązanych także 
z badaniami społecznymi, 

ze względu na trudną do ustalenia 
miarę oceny jakości estetycznych 

i widokowych obszarów. 

 Wszystkie szczegółowe dane 
dotyczące uwarunkowań: 

przyrodniczych, historyczno-kulturowych, 
socjologicznych, ekonomicznych 

zawarto w kartach jednostek, 
w części CHARAKTERYSTYKA – ZASÓB 

oraz przedstawiono na mapie 
nr 1 pt.: „ZASÓB I WALORYZACJA”.



5.6. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju i kierunku zmian terenów zieleni.

  Wybór metody zbadania krajobrazu miasta Torunia - metody „jednostek krajobrazowych” 
i „zespołów jednostek krajobrazowych”, przedstawionych na mapie nr 1 pt.: „ZASÓB I WALORYZA-CJA” 
w postaci obszarów obwiedzionych grubymi (dla zespołów jednostek krajobrazowych) i cieńszymi 
(dla jednostek krajobrazowych) liniami, obrazuje układ przestrzenny terenów zieleni. Układ ten jawi 
się jako zespół trzech zielonych pierścieni: pierwszy - okalający zabudowę Zespołu Staromiejskiego, 
drugi - okalający zabudowę współczesną oraz trzeci - stanowiący naturalną, zieloną otulinę dla obszaru 
miasta. Układ rozszerzających się w kierunku granicy miasta pierścieni przecięty jest w linii: wschód-zachód 
pasmem terenów zieleni nadwiślańskiej.  

  System terenów zieleni, stanowiący spójną całość z systemem zabudowy, tworzą harmonijny 
układ przestrzenny - układ „naczyń połączonych” (szczegóły: str.1, „Wstęp”). Istotą funkcjonowania 
krajobrazu harmonijnego jest więc organiczne powiązanie jego form naturalnych, kulturowych, historycznych 
i współczesnych. Przykład systemów zieleni miejskiej w Toruniu wskazuje na istnienie pewnych 
prawidłowości w funkcjonowaniu tych powiązań. Z jednej strony jest to system zieleni związanej ściśle 
z przepływem wód rzeki Wisły, czyli z formami naturalnymi krajobrazu, z drugiej strony zaś stanowi system 
zieleni związanej z formami kulturowymi i historycznymi, o czym świadczy unikalny przykład zewnętrznego 
pierścienia dawnej toruńskiej twierdzy. Z kolei formy współczesne systemów zieleni związane są z zabudową 
mieszkaniową czy usługową. 

  Podejmując problem analizy potrzeb dla kształtowania systemów zieleni miasta Torunia, podjęto 
próbę selekcji obszarów badawczych, zgodnie z obraną metodą. Wyznaczone zespoły jednostek 
krajobrazowych (ZJK) tworzą kolejno:

    system zieleni nadwiślańskiej
    system zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego wraz z wewnętrznym pierścieniem umocnień
    system zieleni terenów zurbanizowanych (osiedli mieszkaniowych, terenów usług i przemysłu)
    system zieleni zewnętrznego pierścienia fortyfikacji
    system zieleni terenów zurbanizowanych (osiedli mieszkaniowych, terenów usług i przemysłu)
    system zieleni otaczającej tereny zurbanizowane -  naturalna otulina

  Powyższe zespoły jednostek krajobrazowych tworzą obszary o zbliżonych cechach funkcjonalnych, 
przyrodniczych, kulturowych, historycznych i współczesnych, ale o różnorodnych cechach formalnych 
i estetycznych. Niemniej, w obrębie każdego zespołu daje się zauważyć potrzebę spójności krajobrazowej 
i utrzymania charakteru oraz wyróżniających się cech.
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I ZJK - 
II ZJK -
III ZJK -
IV ZJK - 
V ZJK - 
VI ZJK -



5.6. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju i kierunku zmian terenów zieleni

  Dla I ZJK – systemu zieleni nadwiślańskiej ustalono następujące potrzeby w zakresie rozwoju 
i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie ciągu ekologicznego poddanego rygorom ochrony - obszarów NATURA 2000 i sieci
 ekologicznej ECONET-POLSKA dolina Wisły;
 zachowanie form ochrony dla rezerwatów przyrody: „Kępa Bazarowa” i „Rzeka Drwęca”;
 zachowanie istniejących płaszczyzn, ciągów i punktów widokowych i wyeksponowanie nowych,
 potencjalnych punktów widokowych;
 zachowanie charakteru zieleni nadrzecznej - fragmentów zieleni dzikiej, nieurządzonej zwłaszcza
 na obszarach zlokalizowanych nieopodal granic miasta;
 zachowanie form zieleni śródpolnej na obszarach uprawowych, leżących w strefie zalewowej;
 zachowanie form zieleni przydrożnej - ciągów alejowych oraz form zieleni izolacyjnej i osłonowej;
 wyeksponowanie treści historycznych, zapisanych w krajobrazie dla obszarów: związanych z dawny
 szlakiem wodnym, związanym ze spławianiem drewna, graniczących z terenem dawnej lokacji miasta
 w zachodniej jego części , „Portu Drzewnego”, „Portu Zimowego”, Bulwaru Filadelfijskiego,
 rozlewisk - śladów dawnego koryta Wisły, dawnej osady kupieckiej i Zamku Dybowskiego;
 wyeksponowanie treści przyrodniczych poprzez ochronę i pielęgnację zieleni istniejącej oraz nowe
 nasadzenia przy zachowaniu składu gatunkowego zgodnego z siedliskiem;
 udostępnienie obszaru dla potrzeb turystyki pieszej, rowerowej, wodnej i innych form turystyki kulturowej
 a także rekreacji i wypoczynku.

  Dla II ZJK – systemu zieleni otaczającej Zespół Staromiejski wraz z wewnętrznym pierścieniem 
umocnień ustalono następujące potrzeby w zakresie rozwoju i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie historycznych systemów zieleni związanych z obiektami krajobrazu warownego, takich jak:
 murawy, aleje, szpalery drzew, grupy krzewów i drzew, często z wartościowym starodrzewem;
 zachowanie wartościowych form zieleni urządzonej związanej z obiektami użyteczności publicznej,
 (m.in. kościoły, muzea, dworce) oraz na obszarach dziedzińców kamienic;
 zachowanie systemów zieleni towarzyszących szlakom komunikacyjnym (ulice, place, rynki);
 zachowanie systemów zieleni urządzonej w postaci rabat bylinowych i kwiatowych, ozdobnych   
 krzewów i drzew na obszarach parków, skwerów i zieleńców;
 sporządzenie i aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznych w zakresie zieleni obejmującej historyczny
 przebieg wewnętrznego pierścienia obronnego Twierdzy Toruń.
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5.6. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju i kierunku zmian terenów zieleni

  Dla III ZJK – systemu zieleni miejskiej na terenie zurbanizowanym ustalono następujące potrzeby 
w zakresie rozwoju i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie form zieleni objętych ochroną konserwatorską (m.in. zieleni cmentarnej, parkowej  i ogrodowej);
 zachowanie form zieleni podkreślających naturalne ukształtowanie terenu (m.in. widoczne krawędzie
 teras rzecznych, wydmy);
 zachowanie form zieleni towarzyszących szlakom wodnym (Struga Toruńska);
 zachowanie form zieleni przydrożnej - ciągów alejowych oraz form zieleni izolacyjnej i osłonowej
 ze szczególnym uwzględnieniem zieleni związanej z przebiegiem historycznych dróg - traktów
 średniowiecznych i dróg związanych z układem urbanistycznym dawnej twierdzy (drogi rokadowe,
 forteczne, dojazdowe);
 zachowanie form zieleni osłonowej i izolacyjnej towarzyszącej szlakom komunikacyjnym - torowiskom
 tramwajowym i kolejowym;
 zachowanie istniejących klinów zieleni, składających się na pierścieniowo-klinowy układ terenów
 zieleni miasta;
 zachowanie form zieleni leśnej - uroczysk, składających się na system zieleni miejskiej: „Bielany”,
 „Przy Bema”, „Przy Szosie Bydgoskiej”, „Rudak”, „Wrzosy”;
 rewitalizacja obszarów zaniedbanych, porzuconych, o wygasłych funkcjach;
 wprowadzanie zieleni komponowanej osłonowej i izolacyjnej na tereny produkcyjne i przemysłowe
 oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 wprowadzanie zieleni urządzonej na tereny mieszkaniowe  i usługowe ze szczególnym uwzględnieniem
 terenów wypoczynku, rekreacji i sportu oraz otoczenia  budynków użyteczności publicznej i parkingów.

  Dla IV ZJK – systemu zieleni zewnętrznego pierścienia fortyfikacji ustalononastępujące potrzeby 
w zakresie rozwoju i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie istniejących ciągów zieleni przydrożnej związanych z historycznym przebiegiem dróg
 fortecznych, rokadowych i dojazdowych;
 zachowanie istniejących lasów w pasie fortecznym, w tym istniejących masek leśnych związanych
 z krajobrazem dawnej twierdzy;
 sporządzenie i aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznych w zakresie zieleni obejmującej historyczny
 przebieg zewnętrznego pierścienia obronnego Twierdzy Toruń oraz gospodarka zielenią;
 wyeksponowanie czytelnych śladów krajobrazu warownego - wałów, nasypów, fos, stoków oraz
 związanych z nimi układów zieleni;
 zachowanie form ochrony gatunków nietoperzy, zimujących w obiektach fortecznych (Dyrektywa
 Siedliskowa NATURA 2000);
 zachowanie charakteru naturalnej otuliny dla miasta, odpowiedzialnej za specyficzny klimat i krajobraz.
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5.6. Analiza potrzeb w zakresie rozwoju i kierunku zmian terenów zieleni

  Dla V ZJK – systemu zieleni miejskiej poza zewnętrznym pierścieniem fortyfikacji ustalono następujące 
potrzeby w zakresie rozwoju i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie form zieleni objętych ochroną konserwatorską (m.in. zieleni cmentarnej);
 zachowanie form zieleni podkreślających naturalne ukształtowanie terenu (m.in. widoczne krawędzie
 teras rzecznych, wydmy);
 zachowanie form wartościowej zieleni wysokiej, zwłaszcza drzewostanów o charakterze ochronnym;
 zachowanie terenów otwartych z zielenią niską na łąkach i nieużytkach;
 zachowanie form zieleni śródpolnej;
 zachowanie form zieleni towarzyszących szlakom wodnym (Struga Toruńska, Struga Lubicka i Struga
 Nieszawska);
 zachowanie form zieleni przydrożnej - ciągów alejowych oraz form zieleni izolacyjnej i osłonowej ze
 szczególnym uwzględnieniem zieleni związanej z przebiegiem historycznych dróg;
 zachowanie form zieleni osłonowej i izolacyjnej towarzyszącej szlakom komunikacyjnym - torowiskom
 tramwajowymi kolejowym;
 rewitalizacja i rekultywacja obszarów zaniedbanych, porzuconych, o wygasłych funkcjach;
 wprowadzanie zieleni komponowanej osłonowej i izolacyjnej na tereny usługowe, produkcyjne i przemysłowe
 oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 wprowadzanie zieleni urządzonej na tereny mieszkaniowe i usługowe ze szczególnym uwzględnieniem
 terenów wypoczynku, rekreacji i sportu oraz otoczenia  budynków użyteczności publicznej i parkingów.

  Dla VI ZJK – systemu zieleni otaczającej tereny zurbanizowane w postaci naturalnej otuliny ustalono 
następujące potrzeby w zakresie rozwoju i wynikające z nich kierunki zmian:

 zachowanie trwałości i ciągłości lasów tworzących otulinę dla miasta;
 zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych lasów wchodzących w skład Puszczy
 Toruńsko-Bydgoskiej;
 doskonalenie składu gatunkowego drzewostanów poprzez dostosowanie do właściwości siedlisk;
 scalanie terenów zieleni miejskiej z terenami leśnymi za pomocą nowych nasadzeń uzupełniających;
 udostępnianie fragmentów lasów komunalnych dla potrzeb turystyki i rekreacji z uwzględnieniem
 zapisów Planu Urządzenia Lasu Komunalnego;
 udostępnianie fragmentów lasów komunalnych dla potrzeb sportów i aktywnego wypoczynku
 (szlaki konne, rowerowe, narciarskie, zabawy terenowe, kuligi itp.);
 wytyczanie i oznakowanie tras spacerowych oraz szlaków dydaktycznych i wyposażenie ich w niezbędną
 infrastrukturę (ławki, kosze, drogowskazy, tablice informacyjne);
 grodzenie upraw przylegających do ścieżek.
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5.7. Obszary priorytetowe do zagospodarowania -
   - kolejność proponowanych inwestycji. 

  Jednym z nadrzędnych celów niniejszego opracowania jest stworzenie - na podstawie przeprowadzonych 
analiz krajobrazowych - planu zagospodarowania miejskich terenów zieleni, przedstawionego w postaci 
mapy obszarów priorytetowych. O wyborze tych obszarów zadecydowały następujące czynniki: 
- stan istniejący - zasób (scharakteryzowany w pkt. 5.4.), 
- wartości historyczne i współczesne - waloryzacja (scharakteryzowane w pkt. 5.5.). 

  Na podstawie powyższych badań dokonano analizy potrzeb w zakresie rozwoju i kierunku zmian 
terenów zieleni, która przekłada się na wyznaczenie obszarów priorytetowych. Decydującym czynnikiem 
selekcji wszystkich zbadanych obszarów jest czynnik ważności oraz - powiązany z nim - czynnik pierwszeństwa. 

  Za PRIORYTET I uznano trzy, wyróżniające się w systemie zieleni miejskiej, obszary, stanowiące kanwę 
układu urbanistycznego terenów zieleni:
 1 - system zieleni nadwiślańskiej i Park Bydgoski;
 2 - system zieleni zewnętrznego pierścienia fortyfikacji;
 3 - system zieleni otaczającej Zespół Staromiejski wraz z wewnętrznym pierścieniem umocnień. 

  Za PRIORYTET II uznano obszary stanowiące uzupełnienie układu pierścieniowego terenów zieleni, 
tworzące układ pierścieniowo-klinowy oraz tereny ciągów ekologicznych i zielonych ciągów komunikacyjnych:
 1 - system „zielonych klinów” w lewo- i prawobrzeżnej części miasta;
 2 - system zieleni związany z przepływem wód Strugi Toruńskiej;
 3 - otoczenie Jeziora Nagus;
   4 - system zieleni związanej z przebiegiem ważniejszych tras komunikacyjnych. 

  Za PRIORYTET III uznano obszary stanowiące w głównej mierze tereny silnie zurbanizowane, na których 
odnotowano deficyt terenów zieleni lub niewykorzystanie ich potencjału:
 1 - tereny zieleni towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i obiektom użyteczności publicznej,
   wymagające pilnych działań pielęgnacyjnych i aplikacyjnych;
 2 - tereny zieleni towarzyszące zabudowie przemysłowej, produkcyjnej i usługowej, stanowiące
   potencjalne „zielone parki przedsiębiorczości”. 

  System zieleni nadwiślańskiej, stanowiący PRIORYTET I, został poddany osobnemu opracowaniu 
o akronimie „In Water”, które stanowi kanwę dla sporządzenia wytycznych w Planie Zarządzania 
Krajobrazem (LMP). O szczególnej roli, którą pełni jako ważny ciąg ekologiczny w skali europejskiej, 
ale także jako ciąg zieleni miejskiej, traktuje szczegółowo dokumentacja wspomnianego projektu.
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 Szczegółowy wykaz działań działań, 
w obrębie obszarów priorytetowych 

do zagospodarowania, przedstawiono 
graficznie na mapie nr 2 - 

- „ OBSZARY PRIORYTETOWE 
DO ZAGOSPODAROWANIA”. 



5.7. Obszary priorytetowe do zagospodarowania -
   - kolejność proponowanych inwestycji

  Większość terenów zieleni publicznej w Toruniu, zarówno wokół centrum staromiejskiego, jak i osiedli 
otaczających centrum, ma ścisły związek z dawnymi fortyfikacjami, jakie istniały tu od przełomu lat 70 
i 80-tych XIX wieku do lat 50-tych XX wieku. 
  Zieleń w fortyfikacji nowożytnej - od darni do drzew - odgrywała zawsze znaczącą rolę. Od początku 
stosowania nasypów ziemnych w budowlach obronnych, darń służyła do ich stabilizacji. Holenderska 
szkoła fortyfikacji (XVII w.) doprowadziła do perfekcji darniowanie, swoich wyłącznie, ziemnych dzieł. 
  W „miastach - twierdzach” istniały przepisy zakazujące chodzenia po wałach, by nie niszczono darni 
przez deptanie, co groziło powstawaniem osuwisk. Od połowy XIX w., planowanie nasadzeń drzew i krzewów 
na terenach fortyfikacji normowały przepisy techniczne, precyzujące funkcje, miejsca i skład gatunkowy 
nasadzeń. Określały także zasady traktowania zieleni na wypadek postawienia twierdzy na stopie wojennej. 
Znane są z tego okresu projekty zadrzewień fortyfikacji wokół miejskich i Przyczółka Mostowego.
  W latach poprzedzających I wojnę światową znaczenie maskowania fortyfikacji - przede wszystkim 
zielenią - znacznie wzrosło, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe sposoby walki i środki 
rozpoznania terenu: balon, samolot, fotografię. 

  Układ terenów zieleni w Toruniu wyznaczony jest zasięgiem fortecznych rejonów ograniczeń budowlanych. 
W tym miejscu należy wspomnieć o pojęciu pasa fortecznego twierdzy fortowej, czyli obszarze lokalizacji 
rozproszonych, samodzielnych budowli i urządzeń obronnych, zawartych między linią drogi rokadowej 
od strony wewnętrznej, a linią fortów i schronów piechoty od strony zewnętrznej. Rejon pasa fortecznego 
to rejon wpływu twierdzy na gospodarkę przestrzenną. Krajobraz, w którym zlokalizowano pierścień fortów, 
to krajobraz podmiejski, adaptowany i przekształcony w wyniku wielkich robót ziemnych (w tym melioracji 
i makroniwelacji), nasadzeń zieleni (w przestrzeni pasa: lasy maskujące, szpalery drogowe, itp.), a także 
wylesień (na przedpolu, do ok. 2 km). 

  Zieleń w fortyfikacji 2 połowy XIX w. stanowiła istotny element sztuki jej planowania i budowy. Pełniła 
m.in. rolę: konstrukcyjną, przeszkodową, osłonową, klimatyczną, zapasu materiału. 

  Współcześnie, roślinność porastająca tereny forteczne - w znacznym stopniu przekształcona - stanowi 
ważny element w strukturze przestrzennej miasta. Jest szczególną wartością krajobrazową, wymagającą 
ochrony i rozważnej gospodarki.  Dla zobrazowania problematyki dotyczącej przekształceń, zmian struktury, 
składu gatunkowego i funkcji terenów zieleni fortecznej na przestrzeni dziejów, opracowano następujące 
mapy - schematy pt.: „ZIELEŃ FORTECZNA W TORUNIU - FAZY ROZWOJU”.
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ZIELEŃ FORTECZNA
PRZEKSZTAŁCENIA, ZMIANY FUNKCJI

FORMY HISTORYCZNE FORMY WSPÓŁCZESNE
funkcja konstrukcyjna
stabilizacja profilowanych nasypów darnią (powszechne); 
wzmacnianie nasypów przez systemy korzeniowe drzew 
(sporadyczne) w wybranych miejscach przedpola, np. 
nasadzenia “przeciwsapowe” drzew o korzeniach 
palowych dla utrudnienia wykonywania ziemnych 
robót oblężniczych; stosowano przenoszenie dużych drzew.

najstarsza (lecz nie najprymitywniejsza), pierwotna 
funkcja obronna zieleni, wykorzystywana w całych 
dziejach fortyfikacji aż po współczesność; w Toruniu 
stosowano takie nasadzenia w fosach u podnóża 
wałów starszych fortyfikacji rdzenia oraz w pasach 
przeszkód drutowych na stokach fortów (1911).

funkcja osłonowa
osłona przed ostrzałem przy stanowiskach oraz przed 
obserwacją (maskowanie); najbardziej powszechna 
funkcja zieleni, w twierdzach pierścieniowych 
stosowana na szerokich przestrzeniach; do zakrycia 
przed obserwacją wykorzystywano lasy - maski leśne 
adaptowane i nasadzane - jako tło dla masywów 
fortów i przykrycie międzypól, wewnątrz masek 
lokalizowano obiekty międzypolowe.

funkcja klimatyczna
ochrona przed palącym słońcem, deszczem itp. 
na stanowiskach, drogach i w rejonach odpoczynku 
pododdziałów.

funkcja zapasu materiału
zapas materiału budowlanego i opału.

parki na stokach fortów
parki “na glazji” (francuski termin “glacis” - stok bojowy) 
z zadrzewionymi i zagospodarowanymi parkowo 
terenami stoków:
- Fort Św. Jakuba - park przy ul. Waryńskiego;
- Fort Przyczółek Mostowy - Park Tysiąclecia na Podgórzu.

skwery, zieleńce, ciągi przydrożne
- Zespół Grodzy nr V z blokhauzem - Dolina Marzeń;
- skwer z “Grzybkiem” w miejscu dawnej lunety;
- Plac Rapackiego i planty przy Al. Jana Pawła II w miejscu 
dawnej fosy i ziemnych umocnień;
- skwer w pobliżu Muzeum Etnograficznego w miejscu 
dawnego Bastionu V;
- zieleń w otoczeniu Stawu Kaszownika - dawnego 
rezerwuaru dla zatapiania fos twierdzy;
- zadrzewienia przydrożne na śladzie dróg historycznych- 
-fortecznych, rokadowych, dojazdowych, m.in.: 
Wały Gen. Sikorskiego, Dąbrowskiego, Jagiellońska, 
Dobrzyńska, Waryńskiego, Chłopickiego, Sowińskiego, 
Szosa Okrężna, Polna, Winnica, Okólna .

kompleksy leśne
- kompleksy leśne o charakterze rekreacyjnym na 
osiedlach Wrzosy i Bielany w pasie fortecznym  fortów: 
V-VIII oraz XI-XIV, jako wtórnie dolesione tereny masek 
leśnych.

zbiorniki wodne, cieki, oczka
- Staw Kaszownik - początkowo spiętrzający wodę 
dla młynów, od pocz. XIX w. powiększony jako 
rezerwuar dla zatapiania fos twierdzy;
- fosa Fortu XIV - dziś wykorzystywana jako staw rybny;
- zbiornik wodny w Dolinie Marzeń jako część 
XIX--wiecznej fosy.

funkcja przeszkodowa

 Park przy ul. Waryńskiego   

 Planty przy Al. Jana Pawła II

 Tereny leśne w międzypolu fortów VI-VII 

 Dolina Marzeń



5.7. Obszary priorytetowe do zagospodarowania -
   - kolejność proponowanych inwestycji

30

Rozdział

5

ZIELEŃ FORTECZNA
ZALECENIA OCHRONNE

OCHRONA UKŁADU OCHRONA SUBSTANCJI
wewnętrzny pierścień umocnień stoki, wały, nasypy

- zabezpieczenie stoków nasypów i stoków wtórnych przed 
erozją: darniowanie z użyciem gatunków traw o rozbudowanym 
systemie korzeniowym, np. perzu; zabezpieczenie przed 
zadeptywaniem z użyciem gatunków niskich krzewów 
odpornych na  niekorzystne warunki; 
- zabezpieczenia przeciwwilgociowe; 
- rekompozycja form ziemnych (wg szczegółowych 
wytycznych, popartych inwentaryzacją geodezyjną).

zadrzewenia
- selekcja i eliminacja szkodliwych dla obiektów fortecznych 
zadrzewień, pochodzących z naturaknej sukcesji i ingerujących 
w tkankę budowlaną (forty pierścienia zewnętrznego twierdzy 
były całkiem nagie - nie było na nich zieleni wysokiej; pasma 
krzewów występowały jedynie na stokach w celu wzmocnienia 
i uzupełnienia przeszkód drutowych);
- ochrona masek leśnych i uzupełnienie nasadzeń w granicach 
parcel obiektów międzypolowych; 
- ochrona szpalerów sadzonych obustronnie wzdłuż dróg 
i jednostronnie wzdłuż pochylni i dróg wałowych (dla efektu 
cienia); nasadzenia złożone głównie z robinii, lip, klonów, 
jesionów;
- wykorzystanie polan leśnych na obszarach wtórnie zalesionych 
dla potrzeb turystyczno-rekreacyjnych (np. przystanki 
turystyczne) w celu zamarkowania historycznej funkcji 
“łysych” połaci terenu, stanowiących przedpola fortów 
zewnętrznego pierścienia.

mokre fosy
- oczyszczenie fos i adaptacja zbiorników dla celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych (np. stawy rybne) oraz w celu 
poprawy estetyki krajobrazu miasta.

darń
- restytucja okrywy darniowej i wykorzystanie zielonych połaci 
pokrywających stropy obiektów dla celów turystyczno-
rekreacyjnych jako  platformy widokowe (w wybranym 
obiekcie, z wytyczeniem ścieżek i kanalizowaniem ruchu, 
np. Bastion IV - Koszary Bramy Chełmińskiej).

Teren znacznie przekształcony, zachowane fragmenty w postaci 
śladów fos i obwałowań; obecnie pełni funkcję plant 
otaczających zespół staromiejski i stanowi obszar wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
UNESCO. 
Proponuje się utworzenie szlaku turystyki kulturowej Twierdzy 
Toruń oraz wyposażenie go w elementy infrastruktury 
turystycznej (tablice informacyjne, drogowskazy) będące 
elementem spójnego systemu identyfikacji wizualnej miasta 
w celu wyeksponowania i ochrony czytelnych śladów układu 
przestrzennego dawnej twierdzy bastionowej.

zewnętrzny pierścień umocnień
Teren w umiarkowanym stopniu przekształcony, pas forteczny 
przerwany w kilku miejscach na skutek procesów urbanizacyjnych; 
obecnie pełni funkcję naturalnej otuliny dla większości osiedli 
mieszkaniowych zlokalizowanych w prawo- i lewobrzeżnej 
części miasta.
Proponuje się utworzenie parku kulturowego Twierdzy Toruń, 
ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo-kulturowe 
obszaru oraz walory użytkowe - tereny parkowe o bogatym 
programie użytkowym dla różnych grup zainteresowań. 
Utworzenie parku kulturowego przyczyni się do nadania 
nowej jakości terenom obecnie w dużej mierze zaniedbanym, 
ale posiadającym wysoki potencjał rozwoju.

drogi forteczne
Istniejąca sieć dróg w układzie przestrzennym miasta stanowi 
w dużej mierze ślad po przebiegu dróg fortecznych, 
rokadowych i dojazdowych a także traktów średniowiecznych. 
Wiele z nich to aleje z wartościowym starodrzewem, 
podkreślające charakter dawnej twierdzy -odpowiednio 
skomunikowanej i podlegającej rygorom spełnianej 
przez nią funkcji obronnej. 
Zaleca się staranną pielęgnację istniejących zielonych ciągów 
drogowych, pełniących funkcję “łączników” pomiędzy terenami 
rekreacyjnymi, powstałymi na obszarach pofortecznych.



5.7. Obszary priorytetowe do zagospodarowania -
   - kolejność proponowanych inwestycji
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ZIELEŃ FORTECZNA
ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

WYBRANE GATUNKI ROŚLIN ZWIĄZANE Z FORTYFIKACJAMI TORUŃSKIMI

drzewa                          krzewy                           rośliny zielne, byliny, krzewinki
1. Czeremcha zwyczajna
2. Czeremcha amerykańska
3. Glediczia trójcierniowa
4. Grusza pospolita
5. Jarząb pospolity
6. Klon pospolity
7. Klon jawor
8. Klon jesionolistny
9. Klon polny
10. Lipa drobnolistna
11. Olcha czarna
12. Robinia akacjowa
13. Sosna zwyczajna
14. Sosna czarna
15. Sosna Banksa
16. Śliwa wiśniowa
17. Topola biała
18. Topola czarna
19. Topola osika
20. Wiąz polny
21. Wierzba biała
22. Wierzba migdałowa
23. Wierzba ostrolistna
24. Wierzba trójpręcikowa
21. Wierzba purpurowa 
(wiklina)

Prunus padus
Prunus serotina
Gleditsia triacanthos
Pyrus communis
Sorbus aucuparia
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer negundo
Acer capmestre
Tilia cordata
Alnus glutinosa
Robinia pseudoacacia
Pinus silvestris
Pinus nigra
Pinus banksiana
Prunus cerasifera
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Ulmus campestris
Salix alba
Salix amygdaline
Salix acutifolia
Salix triandra
Salix purpurea

1. Amorfa krzewiasta
2. Berberys zwyczajny
3. Bez czarny
4. Dereń świdwa
5. Głóg szkarłatny
6. Głóg dwuszyjkowy
7. Jałowiec pospolity
8. Karagana syberyjska
9. Kolcowój szkarłatny
10. Leszczyna pospolita
11. Lilak pospolity
12. Ligustr pospolity
13. Parczelina trójlistkowa
14. Pęcherznica kalinolistna
15. Rokitnik zwyczajny
16. Róża dzika
17. Szakłak pospolity
18. Śnieguliczka biała
19. Śliwa tarnina
20. Trzmielina zwyczajna

Amorpha fruticosa
Berberis vulgaris
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Crataegus  coccinea
Crataegus oxyacantha
Juniperus communis
Caragana aroborescens
Lycium halimifolium
Corylus avellana
Syringa vulgaris
Ligustrum vulgare
Ptelea trifoliata
Physocarpus opulifolius
Hippophae rhamnoides
Rosa canina
Rhamnus cathartica
Symphoricarpos albus
Prunus spinosa
Euonymus europaeus

1. Gwiazdnica pospolita
2. Kocanka piaskowa
3. Kostrzewa piaskowa
4. Kostrzewa szczeciniasta
5. Lnica bluszczykowata
6. Mietlica pospolita
7. Ostnica Jana
8. Ostrołódka kosmata
9. Perz
10. Przytulia czepna
11. Rozchodnik ostry
12. Stokłosa bezostna
13. Stokłosa prosta
14. Strzęplica sina
15. Szczotlicha siwa
16. Wężymord stepowy
17. Wrzosowiec 
cienkoskrzydłowy
18. Wydmuchrzyca piaskowa
19. Zanokcica murowa
20. Zanokcica skalna

Stellaria media 
Helichrysum arenarium
Festuca psammophila
Festuca trachyphylla
Linaria cymbalaria
Agrostis vulgaris
Stipa joannis
Oxytropis pilosa
Agrypyron repens
Galium apavine
Sedum acre
Bromus inermis
Bromus erectus
Koeleria glauca
Corynephorus canescens
Scorzonea purpurea
Corispermum leptoptenum

Elymus arenarius
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

ogród dydaktyczny “Rośliny Twierdzy Toruń” - np. na terenie 
Bastionu I, na terenie użytkowanym przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury (wewnętrzny pierścień umocnień) lub na Forcie I 
“Winnica” (zewnętrzny pierścień umocnień).

parki, skwery, zieleńce z wodą - Staw Kaszownik, 
Forty: X, XIV.
użytki ekologiczne - to zasługujące na ochronę 
pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 
zachowania różnorodności biologicznej - naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy 
drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, 
skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 
przebywania.

zielone dachy - punkty widokowe z towarzyszącymi usługami - 
np. na obszarze Bastionu IV Koszar Bramy Chełmińskiej (wewnętrzny 
pierścień umocnień).

stoki, przedpola fortów - miejsca piknikowe, miejsca gier 
i zabaw, m.in. mini-golf, ringo, frisbee, bule, itp., np. na terenie 
parków na glazji (Park Tysiąclecia, fort Św. Jakuba) lub na Forcie VIII 
w pobliżu miasteczka UMK.

 Robinia pseudoacacia  
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ŚLADY UMOCNIEŃ Z CZASÓW TWIERDZY BASTIONOWEJ
W POSTACI WSPÓŁCZESNYCH FORM ZIELENI 

ślady fosy i ziemnych umocnień
dzisiejszy skwer “Dolina Marzeń”
oraz alpinarium

ślad historycznej drogi 
dzisiejsza ul. Bydgoska

ślady fosy i ziemnych umocnień
dzisiejsze planty przy Al. Jana Pawła,
Plac Rapackiego

ślady ziemnych umocnień
dzisiejszy skwer z pomnikiem przy CSW

ślady ziemnych umocnień
dzisiejszy teren skansenu oraz muzeum 
etnograficznego wraz z otoczeniem

ślady ziemnych umocnień
             dzisiejsze otoczenie 
   ul. Wały Gen. Sikorskiego

Bastion I (Menniczy)
 dzisiejsze otoczenie 
  ul. Wola Zamkowa

ślady ziemnych umocnień
   dzisiejszy skwer w pobliżu 
               ul. Uniwersyteckiej

ślady ziemnych umocnień
dzisiejsze Jordanki

LEGENDA

umocnienia ziemne 
z zielenią forteczną

fosy

Wisła

drogi

zieleń zlokalizowana
poza murami miasta

zabudowa Starego 
i Nowego Miasta

współczesne tereny 
zieleni na śladzie 
dawnych fortyfikacji

zadrzewienia

Dolina Marzeń

Planty

Plac Rapackiego

ślady fosy 
dzisiejsza fontanna na Placu Rapackiego



Rozdział

5

ZIELEŃ FORTECZNA W TORUNIU
FAZY ROZWOJU 

II

TWIERDZA BASTIONOWO-KLESZCZOWA
stan ok. 1818-1877

33

ŚLADY UMOCNIEŃ Z CZASÓW TWIERDZY BASTIONOWO-KLESZCZOWEJ
W POSTACI WSPÓŁCZESNYCH FORM ZIELENI 

ślady fosy i ziemnych umocnień
dzisiejszy skwer “Dolina Marzeń”

ślady fosy i ziemnych umocnień
dzisiejsze planty przy Al. Jana Pawła,
Plac Rapackiego

ślady ziemnych umocnień
dzisiejszy skwer przy CSW

ślady ziemnych umocnień
dzisiejszy teren skansenu oraz muzeum 
etnograficznego wraz z otoczeniem

ślady fosy i ziemnych umocnień,
        Koszary Bramy Kaszownika
  dzisiejszy staw i tereny ogrodów 
  działkowych przy Kaszowniku

Bastion I (Menniczy)
dzisiejsze otoczenie 
 ul. Wola Zamkowa

ślady ziemnych umocnień
dzisiejszy skwer w pobliżu 
ul. Uniwersyteckiej

ślady ziemnych umocnień
dzisiejsze Jordanki

LEGENDA

umocnienia ziemne 
z zielenią forteczną

fosy

Wisła

drogi

zieleń zlokalizowana
poza murami miasta

ważniejsze obiekty
Twierdzy Toruń

zadrzewienia

współczesne tereny 
zieleni na śladzie 
dawnych fortyfikacji

Skwer w pobliżu 
Muzeum Etnograficznego

Staw Kaszownik

Park na glazji

Fort Św.Jakuba 
obecnie przeznaczony 
na cele mieszkaniowe,
na stokach i przedpolu-
-park na glazji
            

Fort kolejowy 
obecnie tereny
zieleni nieurządzonej
            

Luneta IV
obecnie fragment zieleni urządzonej
pomiędzy ul.: PCK, Legionów i Grudziądzką         

Luneta VI
obecnie skwer Chopina        

Fort Przyczółek Mostowy
obecnie Park 1000-lecia
na stoku
            

Bastiony Przyczółka Mostowego-
obecnie tereny zieleni 
nieurządzonej przy ul. Dybowskiej
            

Szaniec Kępy Bazarowej-
- pozostałości umocnień ziemnych i obiektów
obecnie zieleń nieurządzona



wewnętrzny system umocnień
obecnie tereny zieleni wokół
Starego Miasta  
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ŚLADY ZIELENI FORTECZNEJ
W POSTACI WSPÓŁCZESNYCH FORM ZIELENI 

 Fort I-Jan III Sobieski
obecnie gęsta pokrywa 
zieleni na masywie fortu 
oraz zróżnicowana zieleń 
w międzypolu fortów I-II, 
pochodząca głównie 
z naturalnej sukcesji - 
- teren pełniący funkcję 
parkową

 Fort VII- Tadeusz Kościuszko
 obecnie gęsta pokrywa zieleni 
 na masywie fortu oraz tereny 
 zieleni leśnej w otoczeniu fortu

LEGENDA

umocnienia ziemne 
z zielenią forteczną

Wisła i fosy

murawy i zieleń 
niska na stokach

zadrzewienia, 
w tym maski leśne

zabudowa Starego 
Miasta i tereny koszar 
wojskowych 

ważniejsze obiekty
Twierdzy Toruń

drogi forteczne 
promieniowe

drogi forteczne
rokadowe

drogi forteczne
dojazdowe

pozostałe drogi

współczesne tereny 
zieleni na śladzie 
dawnych fortyfikacji

Fort V w pobliżu os. Wrzosy

Fort VII i Las Barbarka

Fort XIV. W tle zachowane maski leśne

Fort II- Stefan Czarnecki 
obecnie zieleń  na nasypach 
fortu gęsto pokrywająca 
obiekt
            

ślady masek leśnych
obecnie tereny zieleni leśnej        

Fort IX- Boleław Chrobry
obecnie zieleń nieurządzona 
na nasypach fortu
    

Fort XIII- Karol Kniaziewicz
             obecnie zieleń wysoka 
             na nasypach fortu oraz 
             w jego otoczeniu
            

źródło: MPU w Toruniu

źródło: MPU w Toruniu

źródło: MPU w Toruniu

Fort III Stanisław Jabłonowski

            

Fort IV- Stanisław Żółkiewski
 obecnie tereny zieleni na forcie
 oraz pole golfowe na przedpolu  
 - pełniące funkcję rekreacyjną

Fort V- Karol Chodkiwecz
 obecnie tereny zieleni leśnej 
 w otoczeniu fortu oraz gęsta 
 pokrywa zieleni na masywie 
 fortu
            

ślady masek leśnych
obecnie tereny zieleni leśnej        

Fort VI- Jarema Wiśniowiecki
obecnie tereny zieleni leśnej 
w otoczeniu fortu

Fort VIII- Kazimierz Wielki
obecnie zieleń nieurządzona 
na nasypach oraz tereny 
zieleni leśnej w otoczeniu fortu 

ślady masek leśnych
obecnie tereny zieleni leśnej        

Fort X- Bateria Nadbrzeżna
obecnie zieleń wysoka - nieurządzona 
na nasypach fortu oraz w jego otoczeniu
    

Fort XI- Stefan Batory
obecnie zieleń silnie 
porastająca obiekt
    

Las Rudacki - pełniący 
niegdyś funkcję maski leśnej
obecnie tereny zieleni leśnej        

Fort XII- Władysław Jagiełło
obecnie głównie zieleń 
niska na nasypach fortu 
i w jego otoczeniu
    

           Fort XIV- Józef Bem
        obecnie zieleń wysoka 
        na nasypach fortu gęsto 
    pokrywająca obiekt

            

Fort XV- Henryk Dąbrowski
          obecnie zieleń wysoka 
          na nasypach fortu gęsto 
      pokrywająca obiekt



5.8. WYTYCZNE dla terenów zieleni - możliwości rozwoju w aspekcie: środowiskowym, społecznym,  
   ekonomicznym, kulturowym  z uwzględnieniem promocji walorów kulturowych i krajobrazowych. 

  Ostatnim etapem wybranej metody badania krajobrazu jest etap sporządzenia WYTYCZNYCH 
dla terenów zieleni - ustalenia możliwości ich rozwoju w poszczególnych, wyżej wymienionych aspektach.  

 „Wytyczne stanowią ogniwo pośrednie pomiędzy studiami a projektami. Zmierzają one, w przypadku 
architektury krajobrazu, do wykazania głównych kierunków kształtowania krajobrazu czy też jego 
elementów na zasadzie naturalnych właściwości krajobrazu i jego potencjalnych możliwości.” 

  W oparciu o ZASÓB i WALORYZACJĘ sporządzono WYTYCZNE dla kształtowania terenów zieleni 
miasta Torunia, które stanowią wynikowy, najważniejszy etap studiów krajobrazowych. Określenie 
wytycznych to spis działań jakie należy podjąć, aby zachować, przywrócić lub przekształcić stan 
obszarów analizowanych. Proponowane działania szczegółowe odnoszą się do czterech aspektów: 
aspektu środowiskowego, kulturowego, społecznego i ekonomicznego. Każdy z nich porusza 
problematykę istotną dla różnych grup zainteresowań, co stwarza szanse na podjęcie konkretnych 
działań w duchu spójności, harmonii i zgody uczestników „dyskursu o przestrzeń”. Wytyczne te bowiem 
mają uzasadnienie w przeprowadzonych analizach, popartych wieloma opracowaniami naukowymi 
i dokumentami operacyjnymi. 
  Plan Zarządzania Krajobrazem (LMP) wskazuje takie możliwości podejmowania decyzji przestrzennych, 
które ograniczają lub też eliminują sytuacje działań przypadkowych, indywidualnych i mogących w rezultacie 
pogorszyć stan i jakość krajobrazu. Z drugiej zaś strony, formuła Planu (LMP) na etapie WYTYCZNYCH, 
stanowi często formułę sugestii, które wydają się najbardziej korzystne dla rozwoju terenów, ale nie 
ostateczne i wiążące. Propozycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni powinny być poddane 
weryfikacji, zwłaszcza na etapie sporządzania projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych.

  Główne kierunki rozwoju krajobrazu miasta podzielono na: wytyczne ochronne oraz wytyczne 
kierunkowe dla terenów zieleni.

Wytyczne ochronne oscylują wokół następujących działań:

 ochrona kompleksów leśnych i wartościowego drzewostanu - zachowanie układu naturalnej otuliny
 miasta i “zielonych klinów”;
 ochrona isniejących, wartościowych zbiorowisk roślinnych i włączenie ich w system zieleni urządzonej
 na terenie planowanych inwestycji;
 ochrona krajobrazu otwartego i zieleni śródpolnej;
 ochrona wód powierzchniowych - cieków i zbiorników wodnych;
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Szczegółowy zakres działań 
w obrębie każdej jednostki 

zawarto w kartach jednostek, 
w części WYTYCZNE 

oraz przedstawiono na mapach: 
nr 3 pt.: „WYTYCZNE OCHRONNE”
nr 4 pt.: “WYTYCZNE KIERUNKOWE”

4 Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, s. 34-35, PWN Warszawa - Kraków 1981

4



5.8. WYTYCZNE dla terenów zieleni -
   - kolejność proponowanych inwestycji

 ochrona historycznych form i układów zieleni (założeń parkowych, ogrodowych, cmentarzy);
 zachowanie ważnych ciągów i punktów widokowych;
 ochrona układów zieleni oraz form ukształtowania terenu (m.in. nasypów, skarp) wewnętrznego 
 i zewnętrznego pierścienia fortyfikacji;
 ochrona zadrzewień stanowiących pozostałość masek leśnych;
 ochrona zieleni przydrożnej stanowiącej ślad po dawnych drogach fortecznych;
 ochrona zróżnicowanej gatunkowo roslinności nadwodnej, występującej na terenach podmokłych;
 ochrona ciągów alejowych;
 zachowanie ważniejszych ciągów, punktów i płaszczyzn widokowych.
 
Wytyczne kierunkowe oscylują wokół następujących działań:
 udostępnienie terenów dla celów rekreacyjnych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę;
 wyeksponowanie i pielęgnacja “zielonych bram” - stref wjazdowych do miasta;
 utworzenie parków liniowych (wzdłuż ciągów komunikacyjnych, szlaków wodnych);
 utworzenie systemu parków miejskich na terenie wewnętrznego i zewnętrznego pierścienie fortyfikacji;
 uzupełnienie nasadzeń zieleni wzdłuż historycznie zadrzewionych dróg fortecznych;
 wprowadzenie zieleni przydrożnej wzdłuż istniejących i planowanych ciągów komunikacyjnych;
 utworzenie lub udostępnienie przejść łączących tereny rozdzielone istniejącymi i planowanymi drogami;
 utworzenie szlaków tematycznych na terenach zieleni i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę;
 rewitalizacja zabytkowych założeń zieleni;
 adaptacja terenów zieleni nieurządzonej na parki, skwery i zieleńce;
 udostępnienie terenów ogrodów działkowych;
 rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł;
 wprowadzenie zieleni komponowanej, w tym osłonowej, na tereny produkcyjne, przemysłowe i usługowe;
 wprowadzenie zieleni komponowanej na tereny osiedli mieszkaniowych;
 wprowadzenie elementów zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego na tereny atrakcyjne widokowo, 
 tereny “bram krajobrazowych”, miejsca przystanków turystycznych na trasach proponowanych szlaków.

 Dla każdej z analizowanych jednostek krajobrazowych zastosowano powyższe działania, 
przeplatające się ze sobą w różnych konfiguracjach, ze względu na różnorodność i zmienność 
cech krajobrazu w obrębie jednostki. I tak np. dla jednostki III/3, będącej obszarem o dużym 
zagęszczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na której zlokalizowany jest zabytkowy 
cmentarz, wskazano działania: „wprowadzenie zieleni urządzonej na teren proponowanego parku o 
charakterze liniowym” (dla terenów o charakterze mieszkaniowym) oraz „ochrona zieleni zlokalizowanej na 
obszarze zabytkowego cmentarza żydowskiego” (dla terenów objętych ochroną konserwatorską).
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Wszelkie działania podejmowane 
na terenach zabytkowych należy 
uzgadniać z właściwą jednostką 

administracji publicznej 
(Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków 
oraz Biurem Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Toruniu); 
dotyczy to zarówno tkanki roślinnej 

jak i tkanki budowlanej.



6. Program operacyjny

6.1. Koncepcja zarządzania terenami zieleni (potrzeba integracji działań jednostek 
administracji publicznej i instytucji zaangażowanych w proces kształtowania krajobrazu).

 Plan zarządzania terenami zieleni jest programem zmierzającym do zintegrowanego i spójnego 
kierowania wszelkimi działaniami, mającymi wpływ na kształt krajobrazu miasta. Stworzony na bazie 
uchwalonych dokumentów strategicznych i programowych GMT, w szczególności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, a także miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, Strategii rozwoju miasta Torunia do 2020 r. itd., ma za zadanie zanalizowanie krajobrazu 
miasta pod kątem terenów zieleni i przedstawienie wniosków dotyczących gospodarowania krajobrazem. 

 Część analityczna Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) dostarcza wiedzy z zakresu istniejącego stanu 
krajobrazu miasta. Ważnym punktem etapu badawczego było ustalenie hierarchii ważności poszczególnych 
obszarów zieleni, w odniesieniu do aspektów: historycznego, przyrodniczego, społecznego i ekonomicznego. 
Pozwoliło to na wytyczenie, zarówno ogólnych kierunków rozwoju terenów zieleni, jak i bardziej pogłębionych, 
szczegółowych propozycji, dotyczących kształtowania krajobrazu miasta. Wytyczne te stanowią część 
strategiczną Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) i mają być pomocne przede wszystkim przy planowaniu 
i realizowaniu działań z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście. Oprócz wytycznych 
dotyczących kwestii przyrodniczych, znajdują się tu również wytyczne dotyczące tkanki architektonicznej 
i budowlanej w zakresie obiektów małej architektury, nawierzchni, itp. Ponadto, wytyczne traktują 
o zagospodarowaniu przestrzeni w skali planistycznej i krajobrazowej. Pojawiają się także propozycje 
adaptacji obiektów i zmian funkcji użytkowania terenów.  

 Wszystkie te informacje mają służyć pracownikom sektora publicznego, inwestorom, organizacjom 
pozarządowym jak również innym osobom zaangażowanym w problematykę kształtowania krajobrazu. 
Plan Zarządzania Krajobrazem (LMP) zakłada, iż zarządzanie terenami zieleni miasta Torunia zostanie 
powierzone specjalnie do tego powołanej jednostce (miejski architekt krajobrazu lub zespół krajobrazowy 
- wyjaśnienie w pkt. 6.2), ale także będzie ważnym elementem codziennej pracy wskazanych wydziałów 
UMT i MPU, zajmujących się inwestycjami związanymi z poprawą funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
miasta. Sama zieleń bowiem nie jest elementem oderwanym od tkanki budowlanej i należy traktować ją 
w sposób zintegrowany z historią miejsca, obecną funkcją terenu i przewidywanymi przekształceniami. 
Pewnym jest natomiast, że potrzeba występowania atrakcyjnie zagospodarowanych terenów zieleni 
w mieście, odczuwalna jest przez każdego ich użytkownika. Świadomość takiego podejścia powinna 
więc być nadrzędnym mottem niniejszego opracowania.
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LASY
(państwowe
 komunalne
 prywatne) 

ok. 26%           

 
TERENY ROLNICZE

ok. 4,5%          

ZIELEŃ CMENTARNA
ok. 0,5%

ZIELEŃ URZĄDZONA
ok. 1,3%
OGRODY DZIAŁKOWE

ok. 3%

Powierzchnia terenów zieleni podlegająca administrowaniu 
Wydziałowi Środowiska i Zieleni na tle powierzchni miasta*

7,1 %                                Łącznie 826,27 ha **, w tym:

      476,78 ha  lasy komunalne 
    154,32 ha  parki, skwery, zieleńce

    131,94 ha  tereny zieleni w pasach drogowych

      53,77 ha  tereny bez powierzonej administracji

        9,46 ha  tereny poboczy dróg
     

** powierzchnia miasta - 11 575 ha

*   dane WŚiZ zebrane na podstawie umów zawartych z firmami ogrodniczymi w 2011r.

Przybliżony udział procentowy wybranych terenów zielonych  
w powierzchni miasta*

*duży procent powierzchni miasta stanowi zieleń nieurządzona  
w skład której wchodzą m.in. tereny wzdłuż dolin rzecznych,
zieleń w strefie zabudowy (mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej),
zieleń towarzysząca obiektom fortecznym;
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6.2. Motywacja i znaczenie dobrego przykładu (korzyści płynące z powołania instytucji 
miejskiego architekta krajobrazu). 

 Dbałość o ład przestrzenny miasta jest polem działania różnych profesji dla utrzymywania wysokiej 
jakości krajobrazu kulturowego, a także poprawy warunków życia mieszkańców. Pojęcie ładu 
przestrzennego jest jednak pojęciem wielowymiarowym, które może być rozpatrywane w wielu 
skalach i aspektach. Wg Ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 – tekst ujednolicony), ład przestrzenny należy rozumieć jako „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. 
 Przytoczona definicja pozostawia wiele możliwości do jej interpretacji, jakkolwiek jej rozumienie 
można sprowadzić do ogólnie przyjętych zasad pojmowania przestrzeni - jako harmonijnej. 
Dlatego niezbędnym wydaje się powołanie stanowiska miejskiego architekta krajobrazu lub 
wyznaczenie zespołu koordynującego prace związane z projektowaniem, pielęgnacją i tworzeniem 
terenów zieleni oraz innych terenów publicznych, składających się na wspólną, przestrzeń, czyli 
harmonijny krajobraz miasta. 
 Obecnie, odczuwalnym problemem dla pracowników sektora publicznego, odpowiedzialnych 
za kwestie zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych,  są trudności w wypracowaniu 
odpowiedniej strategii komunikacji, dostosowanej do bieżących potrzeb i zmieniających się 
uwarunkowań. Efektywność takiej strategii byłaby możliwa do osiągnięcia, np. poprzez ustalenie 
konkretnych kanałów informacyjnych czy też wypracowania właściwej metodologii przekazywania 
informacji, konsultacji, wydawania opinii, wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami różnych 
branż. 

 Zaleca się zatem zintegrowane zarządzanie krajobrazem miasta, poparte wiedzą i doświadczeniem 
z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego itp. Rekomendacja: utworzenie 
zespołu, pod roboczą nazwą „zespół krajobrazowy”, do którego zadań należałoby, m.in.:
  przyjmowanie zgłoszeń, opiniowanie i sporządzanie wytycznych dotyczących: nasadzeń zieleni 
 na terenach publicznych (układy kompozycyjne, dobór gatunkowy);
  działań związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym: skwerów, zieleńców, placów,
 placów targowych, ciągów pieszych i jezdnych (układy funkcjonalno-komunikacyjne,
 rozwiązania kompozycyjne, rozwiązania detali nawierzchni, itp.);
  lokalizacji, formy, kolorystyki elementów małej architektury - „mebli miejskich” (ławki, kosze 
 na śmieci, latarnie, różnego rodzaju skrzynki, np. energetyczne, tablice informacyjne, słupy
 ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, słupki rozgraniczające, przystanki komunikacji miejskiej);
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  lokalizacji, formy, kolorystyki urządzeń reklamowych i kolorystyki elewacji obiektów użyteczności publicznej;
  opracowywanie i wdrażanie projektów zagospodarowania terenów miejskich, ze szczególnym
 uwzględnieniem przestrzeni publicznych;
  tworzenie i koordynowanie wdrażania projektów katalogowych, takich jak „system identyfikacji 
 wizualnej miasta”, stanowiący katalog „mebli miejskich” dla poszczególnych osiedli, a także „system
 identyfikacji wizualnej szlaków” dla proponowanych w Planie Zarządzania Krajobrazem (LMP)
 szlaków kulturowych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, itd.;
  gromadzenie informacji i aktualizacja bazy danych dotyczących terenów zieleni (w tym terenów
 chronionych);
  inicjowanie i koordynowanie działań związanych z gospodarką leśną na terenie miasta, w szczególności
 dotyczących przystosowania lasów komunalnych do funkcji rekreacyjno-wypozynkowych i edukacyjnych;
  partycypowanie w procesie wprowadzania form ochrony przyrody;
  partycypowanie w organizowaniu konkursów architektoniczno-krajobrazowych;
  współpraca z zarządami spółdzielni mieszkaniowych;
  współpraca ze środowiskiem naukowców i studentów UMK, głównie Wydziału Sztuk Pięknych, w zakresie
 działań prokrajobrazowych;
  współpraca ze środowiskami: konserwatorów zabytków, planistów, architektów, ogrodników, plastyków,
 itd.;
  współpraca wewnątrzwydziałowa oraz współpraca z jednostkami planowania przestrzennego na
 terenie Miasta.

6.3.  Rekomendacja działań na przyszłość - KARTY SPECYFIKACYJNE dla wyodrębnionych
jednostek terytorialnych. 

 Część III Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) - tabelaryczna, to zbiór kart specyfikacyjnych, 
odpowiadających poszczególnym jednostkom krajobrazowym. Karty te stanowią zapis odwzorowania 
stanu krajobrazu kulturowego. Karta składa się z:
 części nagłówkowej, która podaje numer zespołu jednostek krajobrazowych (liczba rzymska) oraz
 numer jednostki krajobrazowej (liczba arabska) a także nazwy obu elementów - zespołu (ZJK), np.
 „SYSTEM ZIELENI NADWIŚLAŃSKIEJ” i jednostki (JK), np. „PORT DRZEWNY”;
   3 rubryk poziomych, opisujących 3 etapy badania krajobrazu: „ZASÓB - charakterystyka”, „WALORYZACJA”,
 „WYTYCZNE - możliwości rozwoju”;
 2 fotografii ukazujących charakterystyczne krajobrazy w obrębie jednostki;
 1 zdjęcia - wycinku ortofotomapy, ukazującego lokalizację jednostki;
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LMP
Plan Zarządzania Krajobrazem
Landscape Management Plan

Część I - opisowa

Część II - graficzna
(mapy)

Część III - tabelaryczna
(karty specyfikacyjne 

dla jednostek krajobrazowych)
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 rubryk pionowych, opisujących każdy z powyższych etapów w różnych aspektach analiz;   
 dla ZASOBU - charakterystyki - wyróżniono 6 aspektów:

 charakterystyka ilościowa;
 charakterystyka jakościowa;
 charakterystyka historyczna;
 charakterystyka przyrodnicza;
 charakterystyka socjologiczna;
 charakterystyka ekonomiczna;

 dla WALORYZACJI wyróżniono wskaźnik oceny pod kątem historycznym i współczesnym:

 waloryzacja historyczna - stan historyczny;
 waloryzacja historyczna - czytelność układu;
 waloryzacja współczesna - atrakcyjność turystyczna;
 waloryzacja współczesna - dostępność;
 waloryzacja współczesna - potencjał - chłonność inwestycyjna;

 dla WYTYCZNYCH - możliwości rozwoju - wyróżniono 4 aspekty:

 aspekt środowiskowy;
 aspekt kulturowy;
 aspekt społeczny;
 aspekt ekonomiczny.
 

 W kontekście zarządzania miejskimi terenami zieleni, najważniejszą wydaje się ostatnia - trzecia 
kolumna karty, czyli „WYTYCZNE - możliwości rozwoju”. Informacje tu zawarte stanowią rekomendację 
działań prokrajobrazowych w kontekście bieżących i przyszłych inwestycji. Szczegółowe dane 
dotyczące zawartości merytorycznej KART SPECYFIKACYJNYCH zamieszczono w II części Planu 
Zarządzania Krajobrazem (LMP), w pkt. 5.4, 5.5, 5.6 i 5.8.
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6.4. Plan komunikacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie terenami
zieleni w mieście Toruniu. 

 Zintegrowane zarządzanie terenami zieleni w mieście Toruniu wymaga powołania zespołu (nazwanego 
tymczasowo „zespołem krajobrazowym”), składającego się z przedstawicieli wydziałów Urzędu 
Miasta Torunia, w tym przede wszystkim: Wydziału Środowiska i Zieleni, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Architektury 
i Budownictwa,  Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zarządu 
Dróg, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i innych. Ponadto, należy ustanowić skład zespołu konsultacyjnego, 
składającego się z przedstawicieli Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego 
(m.in. Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i innych.
 
 Do zadań zespołu krajobrazowego należy, w zasadniczym rozumieniu, dbanie o zrównoważony 
rozwój terenów miasta, w kontekście terenów zieleni. Z uwagi na fakt, iż kształt krajobrazu, niezależnie 
od jego typu (krajobraz doliny rzecznej, krajobraz śródmiejski, krajobraz poforteczny itp.), w znaczącym 
stopniu mają wpływ na decyzje wynikające z zajęć pracowników sektora publicznego, wskazane 
jest zintegrowanie ich działań. Część analityczna i diagnostyczna niniejszego opracowania wskazuje 
możliwości rozwoju poszczególnych terenów zieleni Torunia, w oparciu o podział na jednostki 
krajobrazowe. Ważne jest zatem, aby wytyczne te, poprzedzone charakterystyką stanu istniejącego 
i waloryzacją krajobrazu miasta, stanowiły pomoc w rozpatrywaniu wniosków, sporządzaniu opinii, 
wydawaniu decyzji i  w innych działaniach prowadzących do poprawy jakości krajobrazu. 

 Funkcjonowanie „Zespołu Krajobrazowego” możliwe jest wyłącznie w sytuacji powołania osoby 
koordynującej - najlepiej miejskiego architekta krajobrazu (o korzyściach płynących z utworzenia 
takiego stanowiska lub zespołu w pkt. 6.2.). Koordynacją prac „Zespołu Krajobrazowego” może 
zająć się tymczasowo wyznaczony pracownik Wydziału Środowiska i Zieleni. Do jego zadań, w kontekście 
usprawnienia komunikacji międzywydziałowej, należałoby, m.in. gromadzenie i aktualizacja informacji 
na temat zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej, mających wpływ na jakość terenów zieleni. 
Informacje takie powinny być na bieżąco sporządzane przez członków „Zespołu Krajobrazowego”, 
czyli pracowników wydziałów Urzędu Miasta i pozostałych w/w instytucji. Dla realizacji idei swobodnego 
przepływu informacji stworzono formularz - “SPRAWOZDANIE KWARTALNE ”, będący podstawą 
komunikacji międzywydziałowej i formą streszczenia, w tym uszeregowania, umiejscowienia w czasie 
i przestrzeni różnorodnych inwestycji krajobrazowych.
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 Zakłada się, że każdy z członków „Zespołu Krajobrazowego” wypełnia formularz co kwartał, umieszczając 
w nim wykaz inwestycji związanych z terenami zieleni. Formularz ten ma charakter uproszczony i zawiera
podstawowe informacje o inwestycji - jej lokalizację, etap realizacji, czas realizacji, uwzględnienie wtycznych
zawartych w KARTACH SPECYFIKACYJNYCH, opracowanych dla każdej jednostki krajobrazowej
(szczegóły w pkt. 6.3.) oraz uwagi. Uzupełnienie stanowi zwięzła „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA”
i jeden przykład uzupełnienia. Ponadto, członkowie „Zespołu Krajobrazowego” zobowiązani są do
zapoznania się z Planem Zarządzania Krajobrazem (LMP) i korzystania z jego zapisów (głównie tych
zawartych w KARTACH SPECYFIKACYJNYCH), w trakcie sporządzania kwartalnych sprawozdań.

 Formularze powinny zostać złożone na ręce koordynatora Zespołu (lub miejskiego architekta krajobrazu).
Do jego zadań z kolei należy: selekcja informacji, wybór ważniejszych inwestycji (zwłaszcza o charakterze
publicznym) i umieszczenie ich na Geoportalu miasta Torunia, sugestia (a czasem również niezbędna
interwencja) w sytuacji wymagającej korekty lub zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
sugestia dotycząca szczegółów zagospodarowania terenów zieleni (np. wycinek, cięć pielęgnacyjnych,
doboru składu gatunkowego roślin, itp.).

 Sporządzony wykaz inwestycji oraz ich analiza i ocena jakości pomoże w osiągnięciu stanu pogłębionej
wiedzy na etapie sporządzania wniosków, opinii i decyzji, co przełoży się na świadome zarządzanie krajobrazem,
a także ład przestrzenny. Współpraca wspomnianych wydziałów i instytucji wydaje się zatem niezbędna
dla realizacji idei spójności krajobrazowej.

6.5. Wdrożenie założeń Planu Zarządzania  Krajobrazem - program szkoleniowy.
 
   Plan Zarządzania Krajobrazem (LMP) kierowany jest przede wszystkim do pracowników Urzędu
Miasta Torunia, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, instytucji (m.in. spółdzielni mieszkaniowych)
i organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką gospodarowania krajobrazem. Aby jego
założenia zostały wdrożone i aby odbiorcy Planu (LMP) mogli skutecznie korzystać z jego zapisów,
należy podjąć działania w zakresie:

 rozpowszechniania opracowania pt.: „Plan Zarządzania Krajobrazem (LMP)” pośród:
 pracowników Urzędu Miasta Torunia, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Miejskiego Konserwatora
 Zabytków, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszłkowskiego;
 zarządów spółdzielni mieszkaniowych w Toruniu;
 zarządców obiektów użyteczności publicznej - placówek kultury i oświaty (m.in.: szkoły, muzea.);
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 potencjalnych inwestorów (wersja elektroniczna udostępniana na prośbę wnioskodawcy);
 mieszkańców (wersja skrócona w postaci wersji elektronicznej).

  zapoznania się ze strukturą i założeniami szczegółowymi Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP):
  Część I – opisowa
  Część II – graficzna (mapy)
  Część III – tabelaryczna (karty specyfikacyjne dla wyodrębnionych jednostek krajobrazowych).

 komunikacji międzywydziałowej: 
 instruktaż wypełniania „FORMULARZA AKTYWNEGO – SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO” i koordynacji
 prac związanych z selekcją zamieszczanych w nim danych (szczegóły w pkt. 6.4).

 aktualizacji danych: 
 w zakresie zespołu krajobrazowego lub miejskiego architekta krajobrazu - szczegóły w pkt. 6.2 i 6.4).

 sporządzania podsumowań rocznych z zakresu funkcjonowania Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP):
 np. w postaci ankiet przeprowadzonych wśród pracowników UMT i MPU, czy innej, ustalonej przez
 Zespół Krajobrazowy, formy sprawozdawności. 

 W tym miejscu należy podkreślić, iż szczegółowe wytyczne do zagospodarowania obszarów, 
zawarte w „kartach specyfikacyjnych”, sporządzonych dla wyodrębnionych jednostek krajobrazowych 
(Część III – tabelaryczna), stanowią zbiór zaleceń i propozycji, które muszą zostać przeanalizowane 
i zweryfikowane na etapie powstawania konkretnych projektów dla poszczególnych obszarów.
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   W systemie zarządzania terenami zieleni miasta Torunia występuje konieczność wprowadzenia 
zmian na rzecz spójnego, zintegrowanego działania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i innymi wymogami, ujętymi m.in. w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Na etapie badania 
krajobrazu miasta i sporządzania wytycznych dla wyodrębnionych jednostek krajobrazowych, 
zidentyfikowano następujące wyróżniające się problemy:
- niewykorzystanie potencjału pasa zieleni fortecznej, stanowiącej naturalną otulinę dla terenów
 zurbanizowanych;
- niewystarczająca ilość informacji (m.in. w dokumentach lokalnych) dotyczących historycznego 
 charakteru  zieleni fortecznej i możliwości gospodarowania zielenią na terenach fortecznych
 z uwzględnieniem ich nowej, współczesnej funkcji;
- brak promocji terenów zieleni fortecznej dla celów turystyki kwalifikowanej;
- nieuregulowany stan prawny gruntów, na których zlokalizowane są istniejące i potencjalne tereny zieleni;
- brak ciągłości przestrzennej pierścieniowo-klinowego układu terenów zieleni;
- brak aktualizowanych inwentaryzacji terenów zieleni;
- brak monitoringu ilości i jakości terenów zieleni;
- brak przełożenia informacji, zapisanych w postaci tradycyjnej, na informację cyfrową (mapy
 w systemie GIS), związanych z aktualizacją stanu (w tym z bilansem) terenów zieleni;
- niewystarczająca ilość urządzonych terenów zieleni osiedlowej;
- niewystarczająca ilość terenów zieleni osłonowej na obszarach przemysłowych;
- niewykorzystanie potencjału turystycznego i rekreacyjno-wypoczynkowego terenów leśnych,
 stanowiących naturalną otulinę dla miasta;
- duża ilość zamkniętych terenów zieleni w postaci ogrodów działkowych, zlokalizowanych w bezpośrednim  
 sąsiedztwie centrum miasta;
- brak koordynacji międzywydziałowej, zmierzającej do spójnego zarządzania terenami zieleni. 

   Wykaz najpilniejszych działań, zmierzających do poprawy jakości terenów zieleni miasta, 
ustalono na podstawie przeprowadzonych analiz - zasobu i waloryzacji. Proponowaną kolejność 
działań oraz główne wytyczne dla poszczególnych obszarów przedstawiono w pkt. 5.9. „Obszary 
priorytetowe do zagospodarowania - kolejność proponowanych inwestycji” oraz w załączniku 
graficznym, a ponadto bezpośrednio w kartach specyfikacyjnych jednostek. Na pierwszy plan 
wyłaniają się dwa obszary:

- pas zieleni zlokalizowanej wokół Zespołu Staromiejskiego, stanowiący wewnętrzny pierścień
 umocnień dawnej Twierdzy Toruń;
- pas zieleni fortecznej, stanowiący zewnętrzny system umocnień dawnej Twierdzy Toruń. 
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Grodza  V i Dolina Marzeń 

Fort Św. Jakuba  

Wybrane obiekty wewnętrznego pierścienia 
umocnień wraz z zielenią towarzyszącą

Bastion I - Menniczy 

Magazyn Urzędu Prowiantowego 
z piekarnią forteczną



7. Ewaluacja

  Pierścień wewnętrzny, zachował się do dziś w postaci rozległego obszaru plant i stanowi strefę 
buforową toruńskiej Starówki, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
UNESCO. Znacznie więcej zachowanych obiektów fortecznych i towarzyszącej  im zieleni pozostało 
w obrębie zewnętrznego pierścienia fortyfikacji. Teren ten wyznaczono do ujęcia w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, jako „zabytkowe parki i założenia zieleni komponowanej”. Obecnie, duża część 
tego obszaru, mimo jego wysokich walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, stanowi 
obszar narażony na degradację swej substancji, na skutek niewłaściwego zarządzania. Dlatego też, 
dostrzeżono pilną potrzebę objęcia ochroną tych unikatowych terenów i ustalenia sposobów ich 
zagospodarowania. Najbardziej zasadną z możliwych opcji wydaje się być utworzenie parku kulturowego 
dawnej Twierdzy Toruń.  

  Park kulturowy to obszar powoływany w celu „ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej 
tradycji budowlanej i osadniczej".  
  Park kulturowy powoływany jest na mocy uchwały rady gminy/rady miasta w zakresie zaopiniowanym 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dla tego typu parku sporządza się plan ochrony, 
uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zatwierdzony przez radę gminy/miasta w dalszym 
terminie a następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku, do 
opracowania którego należy przystąpić w terminie 3 miesięcy od chwili utworzenia parku. Zarówno 
termin opracowania planu ochrony parku, jego zatwierdzenia, jak i termin zakończenia prac nad 
miejscowym planem dla obszaru parku i jego uchwalenia - nie są określone prawem i ich dopełnienie 
jest indywidualną sprawą każdej gminy.  

 Krajobrazy kulturowe, kwalifikujące się do objęcia ochroną przy zastosowaniu formy ochrony jaką jest 
park kulturowy, powinny spełniać następujące kryteria:
- unikatowe wartości kulturowe;
- rozległy obszar;
- złożoność struktury;
- zdolność do samoregulacji („systemowy” charakter krajobrazu oraz wiążąca się z tym konieczność
 włączenia lokalnych społeczności, wraz z całą sferą praktyk społecznych do ochrony). 
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Fort V Karol Chodkiewicz

Fort IV  Stanisław Żółkiewski

Fort VIII Kazimierz Wielki

Fort XIV Józef Bem

Wybrane forty zewnętrznego pierścienia 
umocnień wraz z zielenią towarzyszącą



7.  Ewaluacja

   „(...) Można stwierdzić, że modelowymi przykładami obszarów kwalifikujących się do objęcia 
ochroną przy zastosowaniu kategorii parku kulturowego są twierdze fortowe. Spełniają one kryteria 
dotyczące wyjątkowych wartości kulturowych, złożoności struktury, zdolności do samoregulacji, 
obejmują obszary cenne ze względu na walory kulturowo-przyrodnicze. 
   (…) Są to m.in. Twierdza Przemyśl, Twierdza Modlin (ze względu na występujące tu walory 
naturalne) i Twierdza Toruń (w większym zakresie obejmująca obszary zurbanizowane, miejskie).”

   Dotychczas powołano następujące parki kulturowe na dawnych terenach fortecznych:
- Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Gόrze (2002 r.);
- Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk (2002 r.);
- Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka (2006 r.). 

   Istnieje także wiele szlaków kulturowych o tematyce fortecznej, zarówno pieszych jak i rowerowych, 
m.in. w Przemyślu, Tczewie, Świnoujściu, Poznaniu, Krakowie. 
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6 Klupsz L., , Możliwości ochrony obiektów i zespołów fortyfokacyjnych w świetle obowiązującego prawa, [w:] Zespół 
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7.Implementacja założeń Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) oraz monitoring działań

  Jednym z głównych celów niniejszego opracowania jest podkreślenie wagi idei Planu Zarządzania 
Krajobrazem (LMP) dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w mieście Toruniu. W powyższych 
rozdziałach wskazano pozytywne i negatywne strony funkcjonowania i zarządzania terenami zieleni 
w Toruniu. Powołując się na różnorodne opracowania naukowe oraz wewnętrzne dokumenty 
strategiczne, dostrzeżono pilną potrzebę równoważenia procesów, zachodzących zarówno w środowisku 
kulturowym jak i w środowisku przyrodniczym miasta. W tym celu określono obszary priorytetowe 
do zagospodarowania (szczegóły w pkt. 5.9.). Znaczną część Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) 
stanowią wytyczne zawarte w KARTACH SPECYFIKACYJNYCH, sporządzonych dla wyodrębnionych 
jednostek krajobrazowych (Część III – tabelaryczna). Wytyczne te są zbiorem zaleceń i propozycji 
dotyczących kształtowania poszczególnych obszarów, w oparciu o wielkoskalowe wskazania, 
przedstawione na mapach (Część II – graficzna).  

  Założenia Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) rozpatrywane są więc w różnych skalach:

 planistycznej - w oparciu o istniejące dokumenty (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), uzupełniając zapisy o bardziej
 szczegółowe wytyczne dla terenów zieleni, a także uzupełniając bazę danych o konkretne typy
 zieleni (m.in. zieleń forteczna); skala planistyczna mówi także o potrzebie kształtowania i ochrony
 pierścieniowo-klinowego układu terenów zieleni w Toruniu;
 
 krajobrazowej - gdzie przedmiotem opracowania są obszary o szczególnych wartościach
 przyrodniczo-kulturowych, składających się na określony system terenów zieleni (system zieleni
 nadwiślańskiej, system zieleni wewnętrznego pierścienia fortecznego otaczającego Zespół
 Staromiejski i system zieleni zewnętrznego pierścienia fortyfikacji);
 
 urbanistycznej - w oparciu o istniejące dokumenty (uchwalone plany i strategie), formułując   
wytyczne dla zarządzania terenami zieleni oraz wskazując możliwości partycypacji społecznej   
(m.in. tereny osiedli mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną);
 
 architektonicznej - gdzie wytyczne dla terenów zieleni przyjmują formę konkretnych, często   
śmiałych propozycji rozwiązań, które mogą okazać się pomocne dla zarządców obiektów   
(m.in. obszary w strefie zurbanizowanej, będące planowanymi terenami publicznymi);
 
 detalicznej - gdzie wytyczne dla terenów zieleni wskazują konkretne działania do podjęcia i stanowią   
ostatni etap w procesie planowania, często zmierzający do powstania projektu zagospodarowania
terenu.  
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8. Implementacja założeń Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP) oraz monitoring działań

  Wynika z tego, że do faktycznego wdrożenia założeń Planu (LMP) niezbędne jest przeprowadzenie 
analizy na wszystkich wymienionych poziomach – od planowania do projektowania, a w konsekwencji - 
do zakładania, pielęgnacji i poprawnego funkcjonowania terenów zieleni. Etap projektowania 
i zagospodarowywania konkretnej działki nie może odbywać się bez odniesienia do zapisów sporządzonych 
dla szerzej nakreślonego obszaru. 

  Jak przyjęto w poprzednich rozdziałach, zapisy Planu Zarządzania Krajobrazem (LMP), aby mogły 
zostać wdrożone, muszą być weryfikowane i wdrażane przez specjalnie do tego powołaną instytucję 
(miejski architekt krajobrazu lub „Zespół krajobrazowy”; szczegóły w pkt. 6.2 i 6.4). Konkretne projekty, 
powstające wewnątrz w/w instytucji lub zlecane firmom zewnętrznym, muszą być konsultowane 
i opiniowane przez powołane do tego jednostki i nadzorowane na etapie prac pielęgnacyjnych 
i budowlanych. Jednym z ważniejszych zadań, będącym przedmiotem niniejszego opracowania, 
jest usprawnienie komunikacji międzywydziałowej a także jakości porozumiewania się osób zaangażowanych 
w proces projektowy. Plan komunikacji wewnątrzwydziałowej przedstawiono szczegółowo w pkt. 6.4. 

  Implementacja założeń Planu (LMP) musi być monitorowana i poddawana weryfikacji. Miejski 
architekt krajobrazu (lub „Zespół krajobrazowy”) powinien gromadzić i aktualizować informacje 
dotyczące zmian zachodzących w krajobrazie miasta. Do tego celu służyć ma, m.in. formularz 
„SPRAWOZDANIE KWARTALNE”, sporządzany i zdawany kwartalnie przez pracowników poszczególnych 
wydziałów UMT (szczegóły w pkt. 6.4.). Ponadto, na odwrocie każdej z kart specyfikacyjnych, 
sporządzonych dla jednostek krajobrazowych (Część III  tabelaryczna Planu  LMP) znajduje się 
rubryka przeznaczona na uwagi i notatki służące weryfikacji informacji zawartych w kartach. 
Aktualizacje dotyczyć będą przede wszystkim bilansu terenów zieleni, który to wskaźnik stanowi 
zmienną powodowaną stanem struktury własnościowej obszarów miejskich. Ponadto, aktualizacji 
podlegać będzie stan realizacji inwestycji, dotyczących ingerencji w krajobraz miasta, co może być 
odnotowywane na tylnej stronie karty specyfikacyjnej.

  

  Miejski architekt krajobrazu (lub „Zespół krajobrazowy”) powinien również gromadzić i aktualizować 
informacje na temat funkcjonowania samego Planu (LMP) i sporządzać wnioski końcowe. Do tego celu 
służyć ma ankieta roczna, którą wypełniają pracownicy wydziałów UMT, korzystający z zapisów Planu 
Zarządzania Krajobrazem (LMP).
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- strona przednia-

Karta specyfikacyjna
- strona tylna-
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