
Fundusze 
Europejskie 
Pomoc Tt<hnlana 

~l~ M INISTERSTWO 
~~- ROZ WOJU ~~l' 

• \\()fi \\()i)/. 1\\ () 

• t-: l' i \\\"SK() I'Cl~JnRS!-:IE 

Raport końcowy 

Unia Europej ska 
Fundusz Spójności 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Torunia 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia 

31.10.2016 r. - 30.11.2016 r. 

Toruń 

l ·l f I<ONSULTACJE 
SPOŁECZNE 
Wpływamy na Toruń 

l 



Fundusze 
Europejskie 
PomO<: TKhniczna 

Spis treści 

MINISTERSTWO 
ROZWOJU • 

\X Oli \\c >D/."1\\ () 
!-:l ' ].\\\ ~l-:! l -P! l ~l! •R~I-.:IE 

Unia Europejska 
Fundus: Spójno>d 

l . Informacje organizacyjne ................................. ............................ ......................................... 3 

Termin ............................................... ........... .... ................. ................................................................... 3 

Liczba uczestników .............................................................................................................................. 3 

Organizatorzy ............................................... .............. .......................................................................... 3 

Przedmiot konsultacji ..................................................... .............. ...... ...... ........................................... 3 

Przebieg .................................................................. ....... .. ... ....................... ... ....................... ... ............. 3 

Akcja informacyjno-promocyjna ......... .................................................................... ........... ...... .... ........ 7 

Koszt ....................................................................... ... ....... ....... .......... ...... ...... ....................................... 8 

2. Uwagi i propozycje mieszkańców zgłoszone na Formularzach Konsultacyjnych ....................... 9 

3. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach 

konsultacyjnych .............•..•..••.•..••.....•.....•.....•.....•...•.....••........•.....•............•....•••.•..•.•...•..•.....•.... 18 

Spotkanie konsultacyjne w dniu 8 listopada 2016 r .. ..................................... .... .......... ..................... 18 

Spotkanie konsultacyjne w dniu 15 listopada 2016 r ................................ ........................................ 23 

4. Podsumowanie ................................................................................................................... 29 

2 



Fundusze 
Europejskie 
Pomoc T.c:hnłana 

~~~ MINISTERSTWO 
~ ROZWOJU 
''$'~ 

• \\Oli \\OJ)/, 1\\() 

.. 1-:t ' i.\\\SKO l't l,\(( lRSJ...II : 
Unia Europejska 

Funduu SpOjnoki 
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Termin 

liczba 
uczestników 

31 października- 30 listopada 2016 r. 

• 22 uczestników spotkania informacyjnego w dniu 8.11.2016 r., 
• 13 uczestników spotkania grup przedstawicielskich w dniu 

15.11.2016 r., 
• 43 osoby zgłosiły uwagi za pomocą Formularzy Konsultacyjnych. 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 
Organizatorzy Urząd Miasta Torunia 

Przedmiot 
konsultacji 

Przebieg 

ul. Grudziądzka 126 b 
Toruń 

Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag do projektu 
uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia . 
Konsultacje stanowią jedno z wielu działań, które mają doprowadzić do 
uchwalenia przez Radę Miasta Torunia "Programu Rewitalizacji Torunia do 
roku 2023". 

Harmonogram konsultacji 

l. 31.10.2016 r.- opublikowanie ogłoszenia o konsultacjach 
społecznych, pierwszy dzień zbierania uwag za pomocą 
Formularzy Konsultacyjnych, 

2. 8 .11.2016 r., godz. 17:00-19:00- spotkanie otwarte 
informacyjne ze wszystkimi zainteresowanymi, 
Miejsce: Aula l Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Zaułek Prosowy l, Toruń, 

3. 15.11.2016 r., godz. 17:00-19:00- spotkanie grup 
przedstawicielskich, 
Miejsce: Aula l Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Zaułek Prosowy l, Toruń, 

4. 30.11.2016- ostatni dzień zbierania uwag za pomocą Formularzy 
Konsultacyjnych 

3 



Fundusze 
Europejskie 
Pornoc TKhnkzna 

. ft: MINISTERSTWO 
~~ ROZWOJU • 

\\t >li \\t li>/.T\\< > 
.,;1 1.\\\ :-;.,;n.P0:\1\IRS.,;IF 

Przebieg wydarzeń konsultacyjnych 

Unia Europejska 
Fundusz Spójnośd 

l. Spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi 
Termin spotkania: 8 listopada 2016 r., 
Miejsce: Aula l Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. Zaułek Prosowy l, Toruń, 
Godzina: 17:00-19:00 

Celem spotkania było wprowadzenie zebranych osób do tematu 
konsultacji, wyjaśnienie czym jest rewitalizacja i dlaczego nie należy jej 
mylić z innymi podobnymi działaniami w mieście. Organizatorzy 
przeznaczyli dużo czasu na dyskusję, aby dać mieszkańcom możliwość 
zgłoszenia uwag, refleksji czy wątpliwości osobiście lub poprzez specjalnie 
przygotowany Formularz Konsultacyjny. 

Agenda spotkania była następująca: pierwsze pół godziny spotkania było 
zarezerwowane dla organizatorów, którzy posiłkując się prezentacją, 

wprowadzili zebranych w temat konsultacji i przedstawili niezbędne dane 
statystyczne. Zaprezentowano m.in. diagnozę miasta Torunia, na 
podstawie której przedstawiono granice obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji. 

Następnie moderator spotkania, p. Ewelina Wojciechowska, otworzyła 
dyskusję i oddała głos mieszkańcom. Ewentualne pytania kierowano do 
zaproszonych gości pełniących rolę ekspertów. Byli nimi: p. Maja 
Lewandowska-Robak, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania 
Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, a także p. Anna Dziczek, Kierownik 
Referatu Programowania Strategicznego tego Wydziału. Ekspertami byli 
też przedstawiciele innych Wydziałów UMT i instytucji: p. Paweł 

Piotrowicz, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, 
p. Anna Stasiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, p. Irena 
Urbańska, Z-ca Dyrektora MOPR w Toruniu, p. Magdalena Ostrowska, 
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Z-ca Kierownika Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa w PUP w Toruniu, 
p. Małgorzata Ptaszek z Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Goszczono 
również p. Monikę Kwiecińską-Zdrenkę, eksperta zewnętrznego do spraw 
diagnozy ogólnomiejskiej oraz p. Jędrzeja Binkowskiego z Lokalnej Grupy 
Działania "Dla miasta Torunia". 

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Na sali byli mieszkańcy z różnych 
osiedli, dwóch Radnych Miasta Torunia oraz osoby reprezentujące m.in. 
spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe . 

s 
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11. Spotkanie grup przedstawicielskich 
Termin spotkania: 15 listopada 2016 r., 
Miejsce: Aula l Liceum Ogólnokształcącego, 

ul. Zaułek Prosowy 1, Toruń, 
Godzina: 17:00-19:00 

Celem spotkania było pogłębienie dyskusji na tematy, które okazały 

się ważne dla różnych grup mieszkańców. Tym razem spotkanie tych grup 
przebiegało w mniej formalnej atmosferze przy dwóch stolikach. Przy 
jednym z nich zebrały się osoby reprezentujące mieszkańców, spółdzie l nie 

mieszkaniowe, Radę Miasta Torunia czy organizacje pozarządowe . 

Dyskutowano nad granicami proponowanych obszarów (zdegradowanego 
i rewitalizacji) w formie kawiarni obywatelskiej. Dzięki takiej formie 
dyskusji, każda z kilkunastu obecnych osób mogła się przedstawić, zabrać 

głos w dyskusji i podsumować ją. 

Przy drugim stoliku zebrało się kilkoro mieszkańców, którzy nie byli obecni 
na pierwszym spotkaniu informacyjnym w dniu 8 listopada br. 
Organizatorzy zadbali o to, aby mieli oni okazję zapoznać się z prezentacją, 

w której były zawarte najważniejsze kwestie dotyczące rewitalizacj i 
w Toruniu. Następnie odbyła się swobodna dyskusja, w której zadawano 
pytania pracownikom Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego 
UMT. Najważniejsze hasła z obu rozmów były zapisywane na flipcharcie. 
Każdy z gości miał dostęp do wydrukowanych materiałów informacyjnych 
i map Torunia z propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewital izacji. 
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Metoda organizacji spotkania pozwoliła na to, aby każdy z uczestników był 
aktywnym słuchaczem jak i mówcą przedstawiającym swoje racje. Udział 
wzięło łącznie około 30 osób. 

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej zastosowano następujące 

narzędzia komunikacyjne: 
• serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl 

{zakładka Ogłoszenia Prezydenta), www.torun.pl, 
www.konsultacje.torun.pl, www.orbitorun.pl; 

• miejskie profile na serwisie społecznościowym Facebook: Mój 
Toruń, Moja Starówka; 

• strona na serwisie społecznościowym Facebook prowadzona przez 
toruńskich działaczy NGO: Konsultacje społeczne w Toruniu; 

• informacja w serwisie dla NGO: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; 
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• informacja w ogólnopolskim serwisie dla organ izacji pozarządowych: 
www.ngo.pl; 

• ogłoszenie płatne w gazecie Nowości w dniu 31.10.2016 r. oraz 
informacja we wkładce Mój Toruń w gazecie Nowości pt.: Co i gdzie 
rewitalizalizować? w dniu 10.11.2016 r.; 

• dwa artykuły na portalu internetowym ddtorun.pl; 
• plakaty dystrybuowane w: budynkach UMT, budynkach użyteczności 

publicznej (np. Młodzieżowy Domu Kultury, Dom Muz przy 
ul. Podmurnej 1/3), wybranych punktach usługowych na starówce, 
pojazdach komunikacji miejskiej (przed pierwszym i drugim 
spotkaniem); 

• dwie wiadomości z systemu Toruń SMS (7 i 14 listopada 2016 r .); 
• mailing oraz zaproszenia kierowane drogą elektroniczną 

do organizacji pozarządowych, Radnych Miasta Torun ia, zarząd ców 

wspólnot mieszkaniowych, Rad Okręgów, Lokalnej Grupy Dz iałania 

" Dla miasta Torunia", instytucj i ku lturalnych, Rady Seniorów 
i lokalnych mediów. 

Koszt organizacji konsultacji społecznych wyniósł 2 692 zł brutto 
i obejmował wydatki związane z dystrybucją 200 plakatów w pojazdach 
komunikacji miejskiej oraz dostarczeniem ciepłych napojów na potrzeby 
organizacji dwóch spotkań z mieszkańcami. Zamieszczono również jedno 
płatne ogłoszenie w dzienniku Nowości w dniu 31 października 2016 r. 

_ _j 
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2. Uwagi i propozycje mieszkańców zgłoszone na Formularzach 

Konsultacyjnych 

Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez mieszkańców za pomocą 

Formularzy Konsultacyjnych wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Torunia: 

Nr Uwagi, propozycje i opinie w złożonych Formularzach 
Konsultacyjnych 

1 Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 
wyznaczone obszary: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, 
Stare Miasto są najstarszymi obszarami Torunia i na 
przestrzeni lat są bardzo zdegradowane, potrzebują pilnych 
remontów budynki, jak i przyległe tereny zielone, ulice 
i chodniki. 
Propozycja: 
nie ma potrzeby zmian granic obszaru zdegradowanego. 
Zdecydowanre pozytywna- ocena obszaru rewrta lrzaqr 
Uzasadnienie: 
wyznaczone obszary: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, 
Stare Miasto są najstarszymi obszarami Torunia i na 
przestrzeni lat są bardzo zdegradowane, potrzebują pilnych 
remontów budynki, jak i przyległe tereny zielone, ulice 
i chodnik. 
Propozycje: 
nie ma potrzeby zmian granic obszaru rewitalizacji 

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia 
wraz z uzasadnieniem 

Dziękujemy za pozytywną opinię . 

2, Ocena wskazana w siedmiu Formularzach: Dziękujemy za pozytywną opinię. 
15- Zdecydowanie pozytywna ocena obszaru zdegradowanego 
19, Uzasadnienie: 
22 brak 

3 

Zdecydowar 1e pozytywna - ocena obszaru rewita lizacji 
Uzasadnienie: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna - ocena obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 
zdecydowanie pozytywnie oceniono zaproponowany sposób 
ujęcia obszarów zdegradowanych, gdyż wszystkie 
reprezentowane wspólnoty mieszkaniowe będą miały 
możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na niezbędne 
prace remontowe 
w budynkach. 
Pozytywna ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
wnioskowanie o rozszerzenie obszaru rewitalizacji 
o ul. Marii Skłodowskiej-Curie (Jakubskie Przedmieście) . 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. 2015 poz. 1777) oraz Zasad 
programowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w celu ubiegania się 
o środki finansowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 obszar rewitalizacji 
nie może być większy n iż 20% 
powierzchni gminy. W wyniku 
przeprowadzonej diagnozy całego 

9 
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Propozycje: miasta jednostka strukturalna, jaką jest 
z uwagi na znaczne potrzeby remontowe budynków Jakubskie Przedmieście została 
wielorodzinnych na terenie Jakubskiego Przedmieścia włączona w granice obszaru 
propozycja rozszerzenia obszaru rewitalizacji przynajmniej zdegradowanego. Biorąc pod uwagę 
o ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Mieszkańcy wyniki przekroczeń z analizy 
budynków zlokalizowanych przy tej ulicy skarżą się na wskaźnikowej Jakubskie Przedmieście 
wzmożony ruch uliczny, często wielkogabarytowych lokuje się na szóstej pozycji pod 
pojazdów. Oprócz tego w niedalekim sąsiedztwie budynków względem występowania stanu 
biegnie linia tramwajowa. To wszystko powoduje wibracje kryzysowego wśród jednostek 
budynków a w okresie wieloletnim doprowadza do składających się na obszar 
przyspieszonego niszczenia konstrukcji budynków zdegradowany. Włączenie Jakubskiego 
i konieczności ponoszenia przez właścicieli przyspieszonych Przedmieścia wiązałoby się 

nakładów remontowych . z włączeniem jednostek strukturalnych, 
w których zdiagnozowano 
intensywniejsze występowanie stanu 
kryzysowego (Grębocin nad Strugą, 

Rudak) . W tej sytuacji obszar 
rewitalizacji przekraczałby wcześniej 
przywołane ograniczenia 
powierzchniowe. 

Pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Na podstawie przeprowadzonej analizy 
Uzasadnienie: całego miasta jednostka strukturalna 
brak Mokre Przedmieście nie spełniła 
Propozycje: kryteriów klasyfikacyjnych obszaru 
propozycja uznania Mokrego Przedmieścia jako obszaru zdegradowanego. Spośród czterech 
zdegradowanego. Udział liczby mieszkańców na tym wskaźników diagnozujących 

obszarze w liczbie mieszkańców ogółem gminy wynosi 7,8%. występowanie stanu kryzysowego 
Udział powierzchni tego obszaru w powierzchni ogółem w sferze społecznej, Mokre 
gminy wynosi 4,1%. Negatywne zjawiska występujące w tym Przedmieście w przypadku dwóch 
obszarze w różnych sferach życia i działalności kumulują się wskaźników przekroczyło średnią 

i wywołują stan kryzysowy. Duży udział osób w w ieku wartość dla gminy. W przypadku 
poprodukcyjnym wymusza niezbędne zmiany wskaźnika pozaspołecznego, wynik 
uwzględniające potrzeby tych osób. Należałoby Mokrego Przedmieścia był poniżej 
przeprowadzić działania modernizacyjno-remontowe ze średniej wartości dla gminy, co oznacza, 
względu na zaniechania remontowe, niską estetykę że nie zdiagnozowano problemu ze 
i problemy społeczne . Celem tych działań jest osiągnięcie sfery infrastrukturalnej . Zatem nie ma 
trwałego i szybkiego efektu. podstawy do wskazania Mokrego 
Wskaźniki sfery społecznej (niekorzystna struktura Przedmieścia jako jednego 
demograficzna i wykluczenie społeczne) : z podobszarów obszaru 
- udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności zdegradowanego. 
ogółem na danym obszarze wynosi 29,73% (średnia dla 
miasta wynosi 21,76%, średnia dla miasta sfera 
infrastrukturalna wynosi X%- brak danych)- źródło 
"Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia". 
- udział osób w gospodarstwach domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na 
danym obszarze wynosi 9,65% (średnia dla miasta wynosi 
6,19%, średnia dla miasta sfera infrastrukturalna wynosi X%-
brak danych)- źródło "Diagnoza służąca wyznaczeniu 
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obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
miasta Torunia ". 
-udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności 
ogółem na danym obszarze wynosi 2,01% (średnia dla 
miasta wynosi 2,51%). 
Wskaźniki sfery pozaspołecznej (stan techniczny budynków): 
- liczba budynków, budowli, których stan konstrukcji 
ogranicza lub uniemożliwia ich użytkowanie względem ogółu 
tych obiektów danego obszaru wynosi 0,33% (średnia dla 
miasta wynosi 0,48%). 
Pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Uwagi: 
cennym źródłem informacji i dopełnieniem danych 
zawartych w "Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta 
Torunia" byłoby podanie wartości średniej dla miasta sfery 
infrastrukturalnej w poszczególnych czterech analizowanych 
wskaźnikach podanych w diagnozie w poszczególnych 
obszarach miasta Torunia oraz przeanalizowanie 
poszczególnych obszarów miasta Torunia względem 
pozostałych wskaźników wyszczególnionych w załączniku 
nr 3 do SZOOP RPO WK-P. 
Negatywna- ocena obszaru zdegradowanego Wskazany obszar leży w granicach 
Uzasadnienie: jednostki strukturalnej Chełmińskie 
proponowany przez Gminę Miasta Toruń projekt uchwały Przedmieście . Na podstawie 
dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego ma swoje przeprowadzonej analizy całego miast a 
merytoryczne uzasadnienie, poprzedzone szczegółowymi jednostka strukturalna Chełm ińskie 

badaniami. Proponowany do przyjęcia obszar kreślony jako Przedmieście nie spełniła kryteriów 
zdegradowany nie obejmuje wszystkich terenów, klasyfikacyjnych obszaru 
na których występują problemy społeczne. Ponowne zdegradowanego. Spośród czterech 
rozważenie i ujęcie do obszaru jako zdegradowanego Osiedla wskaźników d iagnozujących 

Młodych przylegającego bezpośrednio do zaproponowanego występowanie stanu kryzysowego 
obszaru Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia . w sferze społecznej, Chełmińskie 

Propozycje: Przedm ieście w przypadku dwóch 
wnioskowanie o rozszerzenie obszaru zdegradowanego wskaźników przekroczyło średnią 

o Osiedle Młodych, przylegające do obszaru Starego Miasta wartość dla gminy. W przypadku 
i Bydgoskiego Przedmieścia. Poszerzony obszar wskaźnika pozaspołecznego, wynik 
obejmowałby teren zamykający się od strony wschodniej Chełmińskiego Przedmieścia był poniżej 

ul. Aleja 700iecia, od zachodu ul. Matejki, od północy średniej wartości dla gminy, co oznacza, 
ul. Gałczyńskiego a od południa ul. Kraszewskiego, która jest że nie zdiagnozowano problemu 
ulicą graniczną, dzielącą te dwa obszary. ze sfery infrastrukturalnej. Zatem nie 
Na wnioskowanym do przyjęcia obszarze znajdują się ma podstawy do wskazan ia 
budynki wybudowane w latach 1959-1965- 18 budynków, Chełmińskiego Przedmieścia jako 
kolejne powstawały do 1970r. - 7 budynków, łącznie jednego z podobszarów obszaru 
na terenie znajduje się 25 budynków mieszkalnych zdegradowanego. 
posiadających 952 mieszkan ia. W najstarszej części osiedla Jednak brak wskazania Osiedla Młodych 
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występuje 11okal socjalny oraz 220 lokali mieszkalnych, jako części obszaru zdegradowanego 
w których łącznie właścicielami lokali są 164 kobiety i 111 i obszaru rewitalizacji nie oznacza braku 
mężczyzn . W przedziale wiekowym 60-95 lat są 142 osoby możliwości uczestniczenia mieszkańców 
(dane uzyskane z działu członkowsko-mieszkaniowego). przywołanego osiedla 
Na terenie znajdują się sklepy wielobranżowe, przychodnia w projektach skierowanych do osób 
zdrowia oraz punkty usługowe . Najistotniejszym problemem powyżej 60 roku życia, a realizowanych 
jest problem starzejącego się społeczeństwa. Każdy człowiek na obszarze rewitalizacji. 
ma prawo do mieszkania, stanowi ono bowiem dla niego 
dobro podstawowe i w znacznym stopniu decyduje o jego 
poziomie życia. Pogarszająca się wraz z wiekiem kondycja 
fizyczna, niepełnosprawność, trudności w orientacji 
przestrzennej, brak poczucia bezpieczeństwa publicznego, 
ale także występowanie barier architektonicznych 
i urbanistycznych powodują, że osoby starsze spędzają 
w mieszkaniu i najbliższym środowisku mieszkalnym coraz 
więcej czasu co w konsekwencji prowadzi do wyobcowania, 
a w efekcie do wykluczenia społecznego. Z obserwacji 
wynika, że coraz większa liczba osób została "uwięziona" 
we własnym domu. Budynki mieszkaniowe budowane były 
w latach 60 ubiegłego stulecia, standardy techniczne 
w jakich powstawały nie przewidywały w budynkach 
średniowysokich (6 kondygnacji) montażu dźwigów 
osobowych, to jedna z wielu przyczyn wykluczenia. 
Na terenie tym wiele osób korzysta z dofinansowania z GMT 
w formie dodatku mieszkaniowego- wg. stanu na dzień 
17.11.2016r.- 44 osoby. Około 52% osób zamieszkałych 
na tym terenie to osoby po 60 r.ż., w przeważającej części 
samotnie mieszkający. 
Pozytywna- ocena obszaru rewital izacji 
Uzasadnienie: 
propozycja wyznaczenia terenu- obszaru rewitalizacji na 
terenie miasta Torunia nie spełnia w pełni oczekiwań 
społecznych. Uważamy, że bliskie sąsiedztwo Osiedla 
Młodych z terenem Starego Miasta i występowanie wielu 
wspólnych problemów społecznych takich jak starzejące się 
społeczeństwo oraz wszelkich problemów mu 
towarzyszących, wykluczenie społeczne, brak dostępu do 
podstawowej opieki medycznej, trudności w załatwianiu 
podstawowych czynności, utrudnienia architektoniczne 
i urbanistyczne kwalifikują, aby teren Osiedla Młodych został 
wpisany jako obszar do rewitalizacji. 
Propozycje: 

poszerzenie obszaru do rewitalizacji obejmowałoby teren 
zamykający się od strony wschodniej uL Aleja 7001ecia, od 
zachodu uL Matejki, od północy uL Gałczyńskiego a od 
południa uL Kraszewskiego 
Uwagi: 

wnioskujemy o ujęcie w uchwale Rady Miasta Torunia 
o włączenie jako obszar rewitalizowany Osiedle Młodych 
z ulicami: Moniuszki 34-36-38-40,42-44-46, 51-53, 47-49, 
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43-45, Kraszewskiego 2,4,6, 28-30-30a, 32-32a-34, 33-35, 
Gałczyńskiego 25-27, 29-31, 33-35, Tuwima 6,8,10,11,13,14, 
Matejki 52-54-56, 60-62-64, Gałczyńskiego 43, Aleja 7001ecia 
12,14,16. 

Pozytywna ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię. 

Uzasadnienie: 
dobrze wskazane obszary W kwestii prawa pierwokupu dołożymy 
Propozycje: wszelkich sta rań, aby procedura 
brak rozstrzygania o skorzystaniu z prawa 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji pierwokupu w każdym z przypadków 
Uzasadnienie: trwała możliwie szybko i nie była 
jako mieszkanka Podgórza w pełni popieram propozycje uciążliwa dla mieszkańców obszaru 
obszaru rewitalizacji rewital izacj i. 
Propozycje: 
brak 
Uwagi: 

wprowadzenie prawa pierwokupu może wydłużyć przyszłe 
transakcje . 

Pozytywna ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Uzasadnienie: 

rzeczywiście wskazane jednostki są negatywnie odbierane 
jako części Torunia . 
Propozycje: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
działania prowadzone w ramach rewitalizacji poprawią 
odbiór dzielnicy, w której mieszkam 
Propozycje: 
brak 
Ocena wskazana w dwóch Formularzach: Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Zdecydowanie pozytywna- ocenca obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 
obszar wskazany trafnie. 
Propozycje: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 

Pozytywna ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię. 
Uzasadnienie: 
niektóre jednostki np. Rudak są zbyt duże i heterogeniczne, Mając na uwadze niejednorodność 

przez co trudno ocenić czy w całości powinny być określone poszczególnych jednostek 
jako zdegradowane. strukturalnych anal iza obejmowała 
Propozycje: różne aspekty życia mieszkańców 
niektóre jednostki np. Rudak są zbyt duże i heterogeniczne ponieważ to oni są w centrum 
przez co trudno ocenić czy w całości powinny być określone rewitalizacj i. W zależności od 
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jako zdegradowane. zdiagnozowanych problemów 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji występujących na poszczególnych 
Uzasadnienie: obszarach, działania interwencyjne 
bardzo trafnie zdiagnozowany obszar wymagający zostaną skierowane do tych osób, które 
rewitalizacji. najbardziej tego potrzebują. Natomiast, 
Propozycje: w przypadku działań 
brak infrastrukturalnych, poprawie ulegną 

najbardziej zdegradowane części 
obszaru rewitalizacji. 

Ocena wskazana w pięciu Formularzach: Dziękujemy za pozytywną opinię. 
Pozytywna -ocena obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 

brak 
Propozycje: 
brak 

Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Uzasadnienie: 
wskazany obszar rzeczywiście stanowi miejsce odbierane W kwestii prawa pierwokupu dołożymy 
jako niebezpieczne i zdegradowane. wszelkich starań, aby procedura 
Propozycje: rozstrzygania o skorzystaniu z prawa 
brak pierwokupu w każdym z przypadków 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji trwała możliwie szybko i nie była 
Uzasadnienie: uciążliwa dla mieszkańców obszaru 
ta część miasta w pierwszej kolejności powinna ulec rewitalizacji. 
procesom naprawczym. 
Propozycje: Zapis dotyczący zakazu wydawania 
brak decyzji o warunkach zabudowy na 
Uwagi: obszarze rewitalizacji nie znajdzie się 
zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz w projekcie uchwały Rady Miasta 
wprowadzenie prawa pierwokupu zdecydowanie utrudnią Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru 
życie mieszkańców naszego miasta oraz przedsiębiorstw, zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
którzy planują prowadzić swoje biznesy w Toruniu. 

Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię. 
Uzasadnienie: 

obszar wskazany trafnie. Wskazany obszar znajduje się 
Propozycje: w granicach obszaru rewitalizacji. 
w szczególności obszar Bydgoskiego Przedmieścia w rejonie Jednym z elementów gminnego 
ul. Mickiewicza 146-150 jako najbardziej zdegradowany pod programu rewitalizacj i będzie 
względem stanu technicznego budynków, zieleni oraz szczegółowa diagnoza obszaru 
społecznym. Fakt ten wynika z częstych ataków wandalizmu rewitalizacji. Pozwoli to na dokładne 
dokonywanych przez młodzież zamieszkującą w tym miejscu, wskazanie miejsc na mapie obszaru 
jak również przez młodzież z innych oddalonych terenów, rewitalizacji, które wymagają poprawy. 
gromadzącą się w tej okolicy. Akty wandalizmu dokonywane Ponadto na podstawie szczegółowej 

są przez wskazaną młodzież m.in. na terenie Osiedla diagnozy zostaną wyznaczone cele 
Zieleniec i jego okolicach. i kierunki działań przedsięwzięć 
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Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewita lizacji rewitalizacyjnych. 
Uzasadnienie: 

w obszarze Bydgoskiego Przedmieścia ze szczególnym 
uwzględnieniem ul. Mickiewicza 146-150 proponuję : 

przeprowadzenie remontów budynków, zainstalowanie 
monitoringu miejskiego, modernizacja zieleni, budowa 
miejsc aktywnego spędzania czasu przez młodzież i dzieci, 
np. świetlicy środowiskowej, placów zabaw itp., 
opracowanie programu aktywizacji młodzieży i objęcie 
programem trudnej młodzieży m.in. zaoferowanie 
możliwości korepetycji, pomoc w odrabianiu lekcji, 
nieodpłatne organizowanie wycieczek edukacyjnych, 
umożliwianie korzystania z basenów, kina, teatru itp., 
kreowanie pozytywnego spojrzenia na świat, program 
przeciw uzależnieniom . Zwiększenie patroli Policji i Straży 
Miejskiej, wyznaczenie stałego punktu policyjnego 
i pełnienia dyżurów przez funkcjonariuszy Policji lub Straży 
Miejskiej, zwiększenie ilości ławek, wybiegi dla psów 
i kosze na odpady zwierzęce . 

Propozycje: 
objęcie rewitalizacją obszaru Bydgoskiego Przedmieścia, 
szczególnie w rejonie ul. Mickiewicza 146-150. 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdeg adowanego Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię. 
Uzasadnienie: 

wskazany obszar zdegradowany wymaga wsparcia 
i pomocy 
Propozycje: 

brak 
Pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 

brak 
Ocena wskazana w dwóch Formularzach: Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 
zgadzam się, że obszar zdegradowany wymaga pomocy 
Propozycje: 

brak 
Pozytywna - ocena obszaru rewitalizacji 
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Uzasadnienie: 
obszar rewitalizacji wymaga pomocy 
Propozycje: 

brak 
Pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opinię . 

Uzasadnienie: 
zaproponowany obszar zdegradowany na terenie miasta 
Torun ia wymaga rewitalizacji 
Propozycj e: 
brak 
Pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
wyznaczony obszar rewitalizacji wymaga pomocy 
Propozycje: 
brak 

Pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opin i ę. 

Uzasadnienie: 
zgadzam się z zaproponowanym obszarem zdegradowanym Zapis dotyczący zakazu wydawania 
i jego uwzględnieniem. decyzji o warunkach zabudowy na 
Propozycje: obszarze rewitalizacji nie znajdzie się 
brak w projekcie uchwały Rady Miasta 
Pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru 
Uzasadnienie: zdegradowanego i obszaru rewitalizacj i. 
powyższy obszar rewitalizacj i wymaga interwencji, pomocy 
oraz rewitalizacji 
Propozycje: 
brak 
Uwagi: 
jestem za niewprowadzaniem zakazu wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy 

Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dz iękujemy za pozytywną opin ię . 

Uzasadnienie: 

zgadzam się z propozycją obszaru zdegradowanego i jego Zapis dotyczący zakazu wydawania 
uwzględnieniem decyzj i o warunkach zabudowy na 
Propozycje: obszarze rewitalizacji nie znajdzie się 

brak w projekcie uchwały Rady M iasta 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru 
Uzasadnienie: zdegradowanego i obszaru rewitalizacj i. 
powyższy obszar rewitalizacji wymaga interwencji, pomocy 
oraz rewitalizacji 
Propozycje: 

brak 
Uwagi: 
jestem za niewprowadzaniem zakazu wydawan ia decyzji 
o warunkach zabudowy 

Pozytywna- ocena obszaru zdegradowanego Dziękujemy za pozytywną opin i ę. 

Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
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Pozytywna ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
wskazany teren wymaga pomocy i remontu 
Propozycje: 
brak 

32 Pozytywr a- ocena obszaru zdegradowanego 
Uzasadnienie: 

zgadzam się z zaproponowanym obszarem zdegradowanym 
i jego uwzględnieniem 
Propozycje: 
brak 
Zdecydowanie pozytywna- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
wskazany obszar rewitalizacji wymaga pomocy 
i rewitalizacji 
Propozycje: 

brak 

Dziękujemy za pozytywną opinię. 

33- Ocena wskazana w siedmiu Formularzach: Dziękujemy za pozytywna opinię. 
39 Zdecydowanie pozytywna ocena obszaru zdegradowanego 

Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Brak- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 

brak 
Propozycje: 

brak 
40- Ocena wskazana w czterech Formularzach: 
43 Pozytywna ocena obszaru zdegradowanego 

Uzasadnienie: 
brak 
Propozycje: 
brak 
Brak- ocena obszaru rewitalizacji 
Uzasadnienie: 
Brak 
Propozycje: 
Brak 

Dziękujemy za pozytywną opinię. 
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3. Zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych 

Spotkanie konsultacyjne w dniu 8 listopada 2016 r. 

Uwagi ze spotkania ogólnego w dniu 8 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Torunia dotyczącego wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia 

l!!lmu'~.ćł.Iilb ~w~ ~ 

Jaki jest zakres konsultacji? Przedstawiciel NGO Na obecnym etapie procesu rewitalizacji należy wyznaczyć obszar zdegradowany 
Do czego zmierzamy? i obszar rewitalizacji na terenie miasta Torunia. Spotkanie ma na celu 
Jeśli chodzi o aplikowanie o środki unijne na zaprezentowanie propozycji przedmiotowych obszarów. Po konsultacji i analizie 
rewitalizację to skąd weźmiemy na wkład zgłoszonych uwag, obszary zostaną przyjęte stosowną uchwałą Rady Miasta 
własny? Torunia. Zgodnie z zakresem przedmiotowym prowadzonych konsultacji zbieramy 

opinie i uwagi mieszkańców dotyczące propozycji wyznaczonego obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się 
w kwestii powierzchni obszaru rewitalizacji, czy powinien on zostać rozszerzony, 
czy może zmniejszony. Jednak wszystkie propozycje muszą być zgodne 
z obowiązującymi zasadami wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. 
W przypadku aplikowania o środki unijne na działania rewitalizacyjne każdy 
z potencjalnych beneficjentów musi posiadać środki finansowe na pokrycie 
wkładu własnego realizowanego projektu. 

Jakie są możliwości pozyskania środków dla Przedstawiciel Rady Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Razwoju dla obszaru Lokalnej Grupy 
mieszkańców zamieszkujących jednostkę Okręgu Bielawy-Grębocin Działania " Dla miasta Torunia" w ramach tego działania można realizowa ć 
Grębocin nad Strugą? projekty z zakresu wsparcia ~~łecznego m.in. na terenie Grębocina nad Strugą. 
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dotyczący ustanowienia prawa pierwokupu 
wszystkich nieruchomości na obszarze 
rewitalizacji. Dlaczego nie ma zapisu 
dotyczącego zakazu wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy na obszarze 
rewitalizacji? Brak tego zapisu niesie ze sobą 
ryzyko realizacji działań inwestycyjnych, 
które będą sprzeczne z planowanymi 
działaniami rewitalizacyjnymi. 

Uwaga do kodeksu urbanistyczno-
budowlanego. Wskazanie na ciągłe zmiany 
w prawie ogólnokrajowym. Może warto się 
zastanowić nad wprowadzeniem tzw. "wz" ? 

Kto będzie ustalał cenę nieruchomości w 
przypadku skorzystania przez gminę z prawa 
pierwokupu? 

Jaka pula pieniędzy będzie przeznaczona dla 
podmiotów prywatnych? Jak to będzie 
wyglądało w praktyce? Co z wkładem 
własnym? 

Czy będziemy płac ić wyższy podatek od 
nieruchomości? 

- MINISTERSTWO 
ROZWOJU 

Radna Rady Miasta 
Torunia 

Przedstawicie l NGO 

Mieszkaniec 

Przedstawicielka 
Społeczna Rada do Spraw 
Konsultacji Społecznych 

Przedstawiciel NGO 

~-- --
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Z całością dokumentów można zapoznać się na stronie www.dlatorunia .[;11. 

Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dotyczy obszarów, dla których 
nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: 
mpzp). W przypadku proponowanego obszaru rewitalizacji Podgórz, jest w dużym 
stopniu pokryty mpzp, Bydgoskie Przedmieście i Stare Miasto podlegają 
dodatkowej ochronie konserwatorskiej więc nie ma zagrożenia, że brak wpisu 
w uchwale w zakresie zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy na 
obszarze rewita lizacji może nieść ze sobą ryzyko realizacji działań inwestycyjnych, 
które będą sprzeczne z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi. 
Ponadto zapis w uchwale dot. zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
może zablokować procesy inwestycyjne. 

Jeśli chodzi o kodeks urbanistyczno-budowlany prace nad nim trwają i mówi się 
o tym już około 5 lat. Ma to być akt prawny, który zastąpi obecne prawo 
budowlane i ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele obiektów będzie 

można budować szybciej z powodu uproszczonej procedury. Szybciej nie znaczy, 
że bez kontrol i. 

Cenę ustala sprzedający. Wszystko musi odbyć się zgodnie z zapisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. 

Instytucja Zarządzająca określiła maksymalny poziom dofinansowania w 
wysokości 85%, jednakże Prezydent Miasta Torunia w celu umożliwienia 

aktywnego uczestnictwa jak największej liczby interesariuszy może obniżyć 

poziom dofinansowania. W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej 
maksymalny poziom dofinansowania wyniósł 65%. 
Odpowiedź będzie przesłana pisemnie. 
Uzupełnienie odpowiedzi do pytania: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia 
_nr 45~/1-6 z d_11i~ 27.10.2016r. została określona wysokość stawek podatku od 

l 
l 
l 
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Informacja o wątpliwościach co do podziału 
miasta, w tym brak uwzględnienia takich 
obszarów kryzysowych jak Dębowa Góra czy 
Grębocin. 

Zastosowany podział nie uwzględnił 
mniejszych obszarów problemowych takich 
jak: Dębowa Góra czy Grębocin . 

Czy będą osobne programy rewitalizacji, dla 
każdej z jednostek? Czy to będzie jeden 
program? W jaki sposób będzie łączyć się 
z Lokalną Strategią Rozwoju? 
Kto będzie pisał wnioski o granty w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju? 
Wskaźników nie musi być tylko S, a może 
być nawet 40, tak jak to jest we Włocławku. 
Działania związane z rewitalizacją nie muszą 

• -~ MINISTERSTWO 
ROZWOJU 

Radny Rady Miasta 
Torunia 

Przedstawiciel NGO 
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nieruchomości na rok 2017. 

Unia Europejska 
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Zwiększona stawka podatku od nieruchomości dot. gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
Wobec powyższego zwiększona stawka podatku związana jest z brakiem rea lizacji 
planu. Na rok 2017 stawka podatku od nieruchomości za grunty niezabudowane 
objęte obszarem rewitalizacji( ... ) wynosi 2,98 zł od 1m2 powierzchni. 

Jednostka, w granicach której leży Dębowa Góra nie uzyskała na tyle złych 
wyników, żeby być obszarem zdegradowanym. Nieujęcie tego w programie 
rewitalizacji nie zamyka drogi do pozyskania funduszy z innych źródeł. 

Będzie jeden program rewitalizacji, jednak dla każdego z podobszarów zostanie 
opracowana osobna szczegółowa diagnoza. 
Lokalna Strategia Rozwoju jest osobnym programem, którego działania mogą 
uzupełniać proces rewitalizacji. Wnioski będą składały podmioty upoważnione do 
tego. 

Jeśli chcemy otworzyć drogę do pozyskania środków z RPO WK-P to powinn iśmy 

wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z procedurą 
opisaną w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu 
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być współfinansowane tylko ze środków 
regionalnych. Można starać się o wsparcie 
również z innych programów operacyjnych, 
np. krajowych. 
Kto będzie koordynował całość procesu, kto 
będzie zarządzał programem rewitalizacji? 
Czy będzie to Wydział Rozwoju 
i Programowania Europejskiego, czy będzie 
do tego powołana osobna jednostka? 

Czy projekty inwestycyjne muszą być 
połączone z projektami miękkimi w stosunku 
1:1, czy ten sam wnioskodawca realizujący 
projekt infrastrukturalny musi realizować 
projekt społeczny? 

Krytyczne spojrzenie na działania 
projektowane tylko dla seniorów. Taka 
polityka nie ma celu rzeczywistego 

.. MINISTERSTWO 
ROZWOJU 

Przedstawicielka 
Młodzieżowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

Mieszkaniec 
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ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 
Niniejsze spotkanie konsultacyjne dotyczy granic obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji, inne kwestie można będzie omówić na kolejnych 
konsultacjach. 
Odnosząc się do podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie procesu rewitalizacji, 
przypomniano, że w poprzednim okresie programowania UE Wydział Rozwoju 
i Programowania Europejskiego zarządzał programem rewitalizacji i koordynował 
wdrożenie aż 84 projektów za ponad 75 mln zł. Łącznie kwota dofinansowania 
ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
przekroczyła 38 mln zł . Projekty dotyczyły działań w sferze użyteczności publicznej 
(22 projekty) i poprawy warunków mieszkaniowych na Starym Mieście 
(62projekty) . Zgodnie z ustawą o rewitalizacji załącznikiem do uchwały jest mapa 
wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, natomiast diagnoza 
stanowi załącznik do wniosku Prezydenta Miasta Torunia. 
Zmiana granic obszaru będzie implikowała zmiany zapisów diagnozy. 
W uzupełnieniu do uwagi w późniejszym terminie przeprowadzono rozmowę 
telefoniczną z przedstawicielami Urzędu Miasta Włocławek zajmującymi się 
kwestiami rewitalizacji, którzy nie potwierdzili informacji dotyczącej użycia 
40 wskaźników do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
Będziemy zabiegać o to żeby nie było realizacji projektów w stosunku 1:1, czyli 
1 projekt infrastrukturalny i 1 projekt "miękki" . Szczegóły na temat realizacji będą 
znane po ogłoszeniu konkursu i opublikowaniu regulaminu konkursu na 
Poddziałanie 6.4.1. RPO WK-P. Planuje się realizację inwestycji zintegrowanych 
za pomocą wiązek małych projektów. 

Uwaga ogólna. 
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integrowania seniorów z resztą 
społeczeństwa. 
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Czy program rewitalizacji będzie odpowiadał 
na deficyty tych S problemów, czy inne 
również? Czy będzie jeszcze inna diagnoza? 
Czy i jak można zgłosić się na spotkanie do 
grup przedstawicielskich jeśli ktoś nie mógł 
uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu? 

Uwaga do niskiej frekwencji na spotkaniu 
i nałożenia się w tym samym czasie innego 
spotkania dotyczącego wyborów do rady 
okręgu . 

Co zrobić żeby zachęcić mieszkańców do 
udziału w kolejnym spotkaniu 15 listopada? 
Co Urząd Miasta zrobił do tej pory, aby 
poinformować mieszkańców 

o konsultacjach? 
Jaka tematyka będzie poruszana na 
spotkaniu grup przedstawicielskich? 

* MINISTERSTWO 
ROZWOJU 

Radny Rady Miasta 
Torunia 

Przedstawiciel NGO 

Przedstawiciel NGO 

Przedstawiciel NGO 

--
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Sporządzona będzie dodatkowa, pogłębiona diagnoza obszaru rewital izacji, która 
wyznaczy cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. 

Na spotkanie grup przedstawicielskich będzie mógł przyjść każdy, nawet jeśli 
wcześniej nie wypełnił formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia są potrzebne 
głównie w celu lepszej organizacji spotkania, oszacowania liczby uczestników. 
Można je wypełnić i przekazać osobiście, albo przesłać mailowo. 

Wyszczególniono około 20 typów interesa riuszy, do których kierowano 
bezpośrednie informacje i zaproszenia na konsultacje. Skupiono się głównie na 
komunikacji bezpośredniej. Powszechną formą promocji były plakaty i informacje 
w prasie lokalnej. Wymieniono również wybrane rodzaje grup czy instytucji, które 
zostały poinformowane o spotkaniu konsultacyjnym. Niska frekwencja 
uczestników wynika m.in. ze specyfiki i trudności tematu oraz zbieżnością 
z innymi wydarzeniami w tym czasie. 

Temat na spotkaniu w dniu 1S.ll.br. będzie ten sam co dzisiaj, nadal będziemy 
rozmawiać w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Forma pracy grup przedstawicielskich 
będzie określona na podstawie z~branych formularzy zgłoszeniowych. 
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Spotkanie konsultacyjne w dniu 15 listopada 2016 r. 

Uwagi ze spotkania grup przedstawicielskich w dniu 15 listopada 2016 r. w sprawie 

projektu uchwały Rady Miasta Torunia dotyczącego wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia 

Grupa l, 11 i III - uczestnicy kawiarenki obywatelskiej moderowanej przez p. Ewelinę 

Wojciechowską - ekspertkę ds. partycypacji przy realizacji projektu pn. "Opracowanie 

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023" 

Grupa IV - grupa mieszkańców przy stoliku dyskusyjnym z przedstawicielami Urzędu 

Miasta Torunia moderowanym przez p. Annę Dziczek - Kierownik Referatu 

Programowania Strategicznego Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego. 

Liczba uczestników (bez uwzględnienia pracowników Urzędu Miasta Torunia i innych, 

np. ekspertów}: 13 osób 

Grupa l Organizacje pozarządowe 

~·J.~i.flilQ ~ 

Dębowa Góra powinna być włączona do Dębowa Góra jest znana jako obszar problemowy. Nie ma 
programu rewitalizacji, ponieważ mamy tam ryzyka, że Dębowa Góra w momencie realizacji projektów 
do czynienia z koncentracją zjawisk rewitalizacji zostanie odcięta od innych form pomocy 
kryzysowych. skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta. 

Jeśli chodzi o samą infrastrukturę: w zeszłym roku Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu opracował koncepcję 
zagospodarowania terenu będącego własnością Gminy 
Miasta Toruń . 

Istnieją również inne możliwości pomocy, np. w ramach 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, np. 
przeprowadzenie wsparcia społecznego dla osób 
wykluczonych. Osiedle Pod Dębową Górą zostało ocenione 
w ramach jednostki strukturalnej Mokre Przedmieście, 
która nie została włączona w obszar zdegradowany ze 
względu na nieprzekroczenie średniej wartości dla miasta 
w przypadku 3 wskaźników, za pomocą których został 
wyznaczony obszar zdegradowany. Należy zwrócić uwagę, 
że realizacja działań rewitalizacyjnych zależy od nas 
wszystkich. Współuczestnikami rewitalizacj i, poza 
jednostkami samorządu terytorialnego, są również: 
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i inne. 

Jak będzie monitorowany proces realizacji Nie ma jeszcze opublikowanych przepisów dotyczących 
programu rewitalizacji? monitorowania realizacji programu rewitalizacji. 
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Czy program " będzie podążał za 
człowiekiem" , to znaczy, że jak osoba 
z obszaru rewitalizacji zmieni miejsce 
zamieszkania poza ten obszar, to czy będzie 
miała nadal prawo do uczestnictwa np. w 
projektach miękkich? 

Chcielibyśmy realizować projekty społeczne, 

w szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży zamieszkujących obszar Starego 
Miasta. Niestety obecnie zajmowany lokal 
w budynku, w którym swoje siedziby mają 
również inne organizacja pozarządowe, jest 
zawilgocony i nie spełnia odpowiednich 
standardów. Czy istnieje możliwość 
pozyskania funduszy na poprawę stanu tego 
lokalu, tak aby można było w nim realizować 
projekty społeczne? 
Zapis o zakazie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy na obszarze 
rewitalizacji, który nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego może być dobry 
w przypadku Bydgoskiego Przedmieścia 
i Starego Miasta. 

Programy rewitalizacji powinny się pokrywać 
z wynikami konsultacji społecznych 
obszarów rzecznych . 
Każde konsultacje powinny stwarzać 
możliwości i dawały szansę . Jak najszersza 
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W poprzednich latach co roku sporządzane było 
sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Tarunia na lata 2007-2015 przekazywane do 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2007-2013. 
Do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji wykorzystano S wskaźników zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w naszym województwie. 
Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia granic obszaru 
rewitalizacji zostanie przeprowadzona szczegółowa 
diagnoza obszaru rewitalizacji. Wtedy też zostaną 
uwzględnione dane jakościowe, a nie tylko ilościowe. 
Wyniki tej diagnozy posłużą do określen ia celów 
rewitalizacyjnych i odpowiadających im kierunków działań . 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewital izacj i w przypadku gdy 
w związku z rewitalizacją, osoba zamieszkująca obszar 
rewitalizacji czasowo lub trwale zmienia miejsce swojego 
zamieszkania, które jest położone poza obszarem 
rewitalizacji, powinna mieć możliwość uczestn iczenia 
w przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

W kwestiach konkretnych projektów, które będą 
realizowane w ramach gminnego programu rewitalizacji 
będzie można porozmawiać po etapie wyznaczania granic 
obszaru rewitalizacji i przeprowadzen iu w jego przestrzeni 
szczegółowej diagnozy. Działania polegające na remoncie 
siedziby, lokali zajmowanych przez organizacje 
pozarządowe w celu umożliwienia realizacji działań 

niwelujących zdiagnozowane problemy społeczne, są jak 
najbardziej pożądane . 

Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy to jedno 
z narzędzi, które można zastosować na obszarze 
rewitalizacji. Zakaz dotyczy wszystkich planowanych 
działań w miejscach, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, bądź konkretnych, 
określonych w uchwale inwestycji. Należy rozważyć głosy 
innych mieszkańców, którzy również wypowiedzą się w tej 
kwestii. Na opinię czekamy do 30.11.2016 r. Należy 
pamiętać, że obszar Bydgoskiego Przedmieścia, jak 
i Starego Miasta znajduje się pod ochroną konserwatorską. 
Nadzór konserwatorski chroni przed negatywnymi 
działaniami inwestorskimi. 

Będziemy to mieć na uwadze. 

Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 tworzony jest 
zgodnie z ustawą . Przygotowywany jest również w oparciu 
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liczba osób powinna móc skorzystać ze 
środków finansowych czy innych zwolnień . 

Przedmiot konsultacji, temat nie jest 
jednoznaczny. 

Grupa 11 Radni Miasta Torunia 

Czy są określone proporcje w wartości 
projektów i wykorzystania środków 
finansowych między projektami 
infrastrukturalnymi a społecznymi? 

Jaki procent obszaru rewitalizacji jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego? 

Pieniędzy dużo nie ma, środki na 
rewitalizację, to tylko jedno z kilku innych 
źródeł pozwalających rewitalizować miasto. 
Te trzy zaproponowane obszary są bardzo 
zintegrowane. Może dzięki temu uda się 
przywrócić starą społeczną łączność 

pomiędzy Starym Miastem a Bydgoskim 
Przedmieściem. W przyszłości te "dwa bijące 
serca" miasta można połączyć z Podgórzem. 
Gdyby udało się zrealizować ciekawe i dobre 
programy, można by było przenieść 
sprawdzone pomysły na inne osiedla. 

Cieszę się, że organizowane będą kolejne 
spotkania konsultacyjne. Jako mieszkańcy 
jeszcze za mało wiemy o rewitalizacji. 
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o "Zasady" Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, które umożliwiają 
pozyskanie przez potencjalnych wnioskodawców środków 
zewnętrznych. 

W ramach trwających konsultacji mieszkańcy mogą 
wypowiedzieć się na temat zaproponowanych granic 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na tym 
etapie można zgłaszać propozycje zmian odnośnie 
jednostek urbanistycznych, które wejdą w granice obszaru 
rewitalizacji. Są one wybierane spośród tych, które tworzą 
obszar zdegradowany. Ponadto, mieszkańcy mogą 
wypowiedzieć się na temat możliwych do zastosowania 
narzędzi rewitalizacji, jakie oferuje ustawa o rewitalizacji. 

RPO WK-P nie określa takich proporcji. Działania 
infrastrukturalne real izowane w ramach rewitalizacji będą 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, natomiast działania miękkie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego . 

Powierzchnia Bydgoskiego Przedmieścia jest w 47 % 
pokryta miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp), natomiast 3 % powierzchni 
jest objęta uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia 
mpzp. Powierzchnia Starego Miasta jest w 17 % pokryta 
mpzp, natomiast 78 % powierzchni jest objęta uchwałami 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. Powierzchnia 
Podgórza jest w 48 % pokryta mpzp, natomiast 6 % 
powierzchni jest objęta uchwałami o przystąpieniu do 
sporządzenia mpzp. 
Uwaga ogólna. 

Uwaga ogólna. 
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Grupa III Spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości 

i!J:.y;" tJ f !JTJ..ffilr} ~·~ 
Obecnie Chełmińskie Przedmieście nie jest Powinniśmy operować przyjętymi jednostkami 

objęte Lokalną Strategią Rozwoju oraz urbanistycznymi. Na przykład Dębowa Góra została 

rewitalizacją, natomiast są tam obszary oceniona w ramach Mokrego Przedmieścia, które nie 

problemowe, które stanowią sporą część spełnia kryteriów do zaliczenia go do obszaru 

jego powierzchni. zdegradowanego. 

Jak wygląda w praktyce prawo pierwokupu, Prawo pierwokupu ma obowiązywać na obszarze 

która jest wpisana do projektu uchwały? rewitalizacji. W momencie zawarcia warunkowego aktu 

notarialnego sprzedaży nieruchomości i zgłoszenia tego 
faktu do Urzędu Miasta Torunia, Gmina ma 30 dni na 
ustosunkowanie się do skorzystania z prawa pierwokupu. 

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków 

o dofinansowanie w przypadku działania aplikacyjnych są m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, 

infrastrukturalnego w ramach rewitalizacji? przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty 

Właścicielloka lu, współwłaściciele czy tylko mieszkaniowe. Warunkiem jest posiadanie prawa 

wspólnota mieszkaniowa? do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Na czym polega aspekt społeczny, który musi Urząd Marszałkowski, który jest jednocześnie 

być ujęty w ramach inwestycji na terenie dysponentem środków Unii Europejskiej, jak do tej pory nie 

rewitalizacji? wypowiedział się jednoznacznie w tej kwestii. Działania 

infrastrukturalne powinny być uzupełnieniem projektów 
ingerujących w tkankę społeczną, jednakże nie ma ści śle 

określonej metody łączenia tych projektów ze sobą. 
Jednym z przykładowych projektów jest np. organizacja 

imprezy integracyjnej na rzecz lokalnej społeczności lub 
święto ulicy, które byłoby inicjatywą mieszkańców ulicy, 

na której prowadzono remont kamienicy. 

Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na Nabór projektów planowany jest na III kwartał 2017 roku. 

projekty z zakresu rewitalizacji? Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić czy 
to będzie jeden nabór ciągły, czy zamknięty, czy kilka 

naborów w różnych okresach czasu, np. rokrocznie . 

Od kiedy będzie działać prawo pierwokupu, Po przyjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

jeśli zapis znajdzie się w treści uchwały? zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta 
Torunia. Prawo to będzie obowiązywało w okresie 2 lat od 

wejścia w życie wspomnianej uchwały, jeśli nie zostanie 
przyjęta uchwała w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji. 

Skąd i w jaki sposób będą finansowane Projekty miękkie, które będą związane z projektami 

projekty miękkie? infrastrukturalnymi mogą być finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jeśli spełniają cele rewitalizacji 

i odpowiadają wyznaczonym im kierunkom. W momencie 
kiedy potencjalny wnioskodawca złoży wniosek 
o pozyskanie dotacji na realizację projektu 
ze współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego będzie musiał złożyć oświadczenie, w którym 
zobowiąże się do realizacji projektu miękkiego najpóźniej 
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Jaki jest harmonogram dalszych etapów 
tworzenia programu rewitalizacji? 

Jaki obecnie procent obszaru gminy zajmuje 
obszar rewitalizacji? 

Odnośnie zapisu o zakazie wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy- miasto 
powinno je stosować w momencie gdy już 
dystrybuuje te środki. Z tego zapisu powinny 
skorzystać te podmioty, które skorzystały 
z tych pieniędzy. 

Dla miasta korzystne jest, że zaproponowane 
dzielnice mogą sięgnąć po dodatkowe środki 
np. na rewitalizację. 

Rewitalizacja nie rozwiązuje wszystkich 
problemów. Moim zdaniem lepiej zrobić coś 
dobrze, ale na mniejszej liczbie obszarów. 
Środków na rewitalizację jest mniej niż 
byśmy tego chcieli. 

Grupa IV Mieszkańcy 

'J.ffl' tl" • .. i'if:Jilli] 

Środki z Unii Europejskiej są niecelnie 
dystrybuowane. Skoro są problemy we 
wszystkich jednostkach, środki powinny być 
kierowane wszędzie Powinno się też zapytać 
mieszkańców, co im potrzeba. 
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w ciągu S lat od momentu zakończenia realizacji projektu 
infrastrukturalnego, przy czym realizator projektu 
miękkiego nie musi być realizatorem projektu 
infrastrukturalnego. 
Projekty, zarówno w tkankę "twardą", jak i społeczną, 

powinny znaleźć się w gminnym programie rewitalizacji. 
Przyjęcie programu planujemy w okolicach maja przyszłego 
roku, przy czym składanie wniosków aplikacyjnych do 
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest przewidziane na 
trzeci kwartał 2017 r. 
Obecnie obszar rewitalizacji wynosi 15,2% powierzchni 
miasta Torunia . Istnieje możliwość zwiększenia tego 
procentu do progu 20% powierzchni gminy poprzez 
włączenie kolejnego podobszaru zdegradowanego. 
Również działa to w drugą stronę, to znaczy można 
wyznaczyć obszar rewitalizacji zajmujący mniej 
powierzchni miasta poprzez wyłączenie wskazanych 
podobszarów rewitalizacji. 
Wybór jest ograniczony. Można jeszcze dołączyć Grębocin 
nad Strugą. 
Ustawa o rewitalizacji daje możliwość zawarcia tego zapisu 
w momencie uchwalenia granic obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji. Stosując te narzędzia musimy 
postępować zgodnie z zapisami przywołanej ustawy. Zapis 
dotyczy wszystkich decyzji na obszarze rewitalizacji i nie 
może być ograniczony tylko do potencjalnych 
wnioskodawców projektów wpisanych do toruńskiego 
programu rewitalizacji. 
Uwaga ogólna. 

Uwaga ogólna. 

l!Ef:•. ;f~ 

Wyjaśniono jak środki są przydzielone. Dodano też, że 
działania, które uzyskają dofinansowanie ze środków 
finansowych UE powinny być skoncentrowane 
terytorialnie, chociażby po to, aby można było po kilku 
latach ocenić czy rzeczywiście nastąpiła poprawa 
przyjętych wskaźników. Jeśli środki zostaną rozproszone 
poprzez realizację działań w różnych częściach miasta, 
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Czy jest możliwe włączenie Chełmińskiego 
Przedmieścia do obszaru rewitalizacji? 

Ile środków z UE jest przeznaczonych na 
rewitalizację? Jak wysoki musi być wkład 
własny? 

Zwrócono uwagę na kulturowe podłoże 

przyjętych wskaźników, np. na terenach 
kryzysowych gdzie jest wysokie bezrobocie 

wśród kobiet panuje dość popularne 
przekonanie, że kobieta powinna być 
w domu i zajmować się dziećmi. Trudne 
będzie takie bariery psychologiczne 
przełamać. Należy zastanowić się jak zmienić 

tą sytuację. 
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rewitalizacja może nie spełnić swoich celów. Tak było 
w przypadku Warszawy. 

Jednostka struktura In a Chełmińskie Przedmieście nie 
uzyskała na tyle złych wyników aby stać się podobszarem 

obszaru zdegradowanego, a co za tym idzie zostać 
włączoną do obszaru rewitalizacji. 

Na rewitalizację przewidziano ponad 6 mln euro. Zgodnie 
z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
wkład własny musi wynosić minimum 15% w przypadku 
starania się o pozyskanie dofinansowania w ramach 

Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 
obszarów funkcjonalnych w ramach Z/T. Omówiono 
przykłady współfinansowania wkładu własnego . 

Wszyscy dyskutanci zgodzili się z tym zdaniem. Dodali też 
swoje opinie i przedstawiono pogłębione dane dotyczące 
bezrobocia wśród kobiet. 
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Toruń, podobnie jak większość miast w Polsce, znajduje się pod presją wielu czynników, 

w wyniku których następuje degradacja przestrzenna, społeczna i gospodarcza niektórych 

jego rejonów. Chcąc wyprowadzić te obszary ze stanu kryzysowego niezbędna jest ich 

rewitalizacja. Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag do projektu uchwały Rady 

Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie miasta Torunia. Konsultacje stanowią jedno z wielu działań, które mają doprowadzić 

do uchwalenia przez Radę Miasta gminnego programu rewitalizacji miasta Torunia. 

Organizatorem konsultacji jest Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu 

Miasta Torunia. 

W ramach konsultacji, których podsumowanie zawiera niniejszy raport, zapewniony został 

udział różnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Byli to m.in. radni miasta, 

przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych . Liczba osób, które wzięły udział w procesie partycypacji społecznej 

przedstawia się następująco: 

• 22 osoby uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym w dniu 8.11.2016 r., 

• 13 osób uczestniczyło w spotkaniu grup przedstawicielskich w dniu 15.11.2016 r., 

• 43 osoby zgłosiły swoje uwagi za pomocą Formularza Konsultacyjnego. 

Ocena obszaru zdegradowanego na podstawie wypełnionych formularzy konsultacyjnych 

Ocena Ilość 

a) zdecydowanie pozytywna 23 

b) pozytywna 19 

c) negatywna 1 

d) zdecydowanie negatywna o 
e) trudno powiedzieć o 
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Ocena obszaru rewitalizacji na podstawie wypełnionych formularzy konsultacyjnych 

Ocena Ilość 

a) zdecydowanie pozytywna 22 

b) pozytywna 10 

c) negatywna o 
d) zdecydowanie negatywna o 
e) trudno powiedzieć o 

W trakcie spotkań konsultacyjnych przeważały głównie pytania ze strony uczestników -

zarejestrowano około 40 takich zapytań , które odnosiły się do tematu konsultacji. 

Zdecydowana liczba uczestników konsultacji wypowiedziała się pozytywnie na temat 

zaproponowanych obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. Duża liczba pytań pokazuje, 

że temat rewitalizacji jest w wielu kwestiach niejasny dla dużej grupy osób. Wobec tego przy 

organizacji kolejnych konsultacji społecznych związanych z procesem powstawania Programu 

Rewitalizacji Torunia do roku 2023 zostaną zintensyfikowane działania informacyjne 

i promocyjne. 

Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami 

interesariuszy rewitalizacji, rozwinięcie dialogu między podmiotami zaangażowanymi w ten 

proces oraz ich integracji. Niezwykle ważny był aspekt informacyjny. Uczestnicy spotkań 

i warsztatów zapoznali się z tematyką rewitalizacji, uzyskali informacje o możliwościach 

przystąpienia do programu rewitalizacji oraz źródłach finansowania zadań rewitalizacyjnych. 

Wyrazili też chęć udziału w kolejnych konsultacjach społecznych w ramach tworzenia 

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 

'·~ s ta Torunia 
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