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Tereny po byłej
papierni

2

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

3

II.1.2.1. Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
‘’Czyżkówko’’

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Dawid
Piątkowski

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Dawid
Piątkowski

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Andrzej
Nowogórski

W opracowaniu
podano cytuję ‘’Teren
ten posiada dobry
dojazd z drogi
publicznej’’

Należy utwardzić drogi dojazdowe tzn.
ulice: Chmielną, Wrzosową, Chmurną,
Obornicką, Byszewską i Łobżenicką.

Kąpielisko będzie
generowało duży ruch
pieszych i samochodów.
Brak utwardzonych dróg
utrudni korzystanie z

Uwaga zasadna i uwzględniona.
W dokumencie zmieniono zapisy
dot. skomunikowania obszaru
projektowanego stopnia
wodnego Czyżkówko,
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‘’Podkreśla się
również dobre
skomunikowanie tego
obszaru’’ koniec
cytatu.
Ulice dojazdowe do
projektowanego
kąpieliska, to drogi
gruntowe.

4

II.1.2.1. Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
‘’Czyżkówko’’
II.1.2.2. Tereny po
byłej papierni
II.1.2.3.
Projektowany Park
Sportu Nauki i
Rekreacji
‘’Ogniwo’’

Andrzej
Nowogórski

W opracowaniu
wymienione obszary
są traktowane
odrębnie pomimo, że
znajdują się w
odległości zaledwie 2
kilometrów.

kąpieliska i pogorszy
warunki życia mieszkańców
przyległych ulic.

Tereny te, należy połączyć biegnącą
wzdłuż Brdy, aleją spacerową i
równoległą do niej ścieżką rowerową.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Połączenie umożliwi
wyeksponowanie walorów
przyrodniczych Brdy.
Spowoduje, że te trzy
obszary będą tworzyły
spójny kompleks sportowo
rekreacyjny.

podkreślając, że drogi
dojazdowe mają głównie
nawierzchnię gruntową, przez co
dojazd do planowanego
kąpieliska jest utrudniony.
Ponadto, w podrozdziale V.1.2
zamieszczono zapisy nt.
proponowanej modernizacji
(utwardzenia) ulic: Chmielna,
Wrzosowa, Chmurna,
Obornicka, Byszewska i
Łobżenicka w celu zwiększenia
dostępności komunikacyjnej
projektowanego kąpieliska.
Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Obszary:
projektowanego stopnia
wodnego Czyżkówko, tereny po
byłej papierni i projektowany
Park Sportu, Nauki i Rekreacji
„Ogniwo” zostały wskazane do
analizy wyłącznie pod kątem
możliwości zlokalizowania na
nich kąpieliska. Ostatecznie
stwierdzono, że
najkorzystniejszą lokalizacją jest
projektowany stopień wodny
Czyżkówku, w związku z czym
jedynie dla tego obszaru
przedstawiono propozycje
zagospodarowania.
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Propozycje inwestycji na interesującym
nas odcinku:
- Powrót do planów bulwaru z
dojazdem dla mieszkańców w ciągu ul.
Mińskiej na odcinku od ul. Kruszyńskiej
do śluzy Prądy.

5

Propozycje
zagospodarowania
terenu ujęte w
projekcie (str. 216)

Grzegorz Kapka

Proponuje się tylko
wytyczenie szlaku
pieszo-rowerowego
po południowej
stronie kanału. Po
stronie północnej nie
planuje się żadnych
inwestycji.

- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu ul. Mińskiej od śluzy
Prądy do śluzy Osowa Góra. Ścieżka ta
wraz z bulwarem byłaby połączona ze
ścieżką rowerową położoną wzdłuż
kanału na Flisach, tym samym
powstałby ciąg pieszo rowerowy od
ronda Grunwaldzkiego do granic
miasta.
- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu gruntowej ul.
Spacerowej na odcinku od ul. Cieplickiej
do śluzy Prądy, gdzie łączyłaby się ze
ścieżką po północnej stronie kanału.

W ten sposób powstałaby
przy kanale pętla ścieżek
rowerowych o długości
wielu km służąca dużej
ilości mieszkańców naszego
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

- Na przyczółkach wysadzonego mostu
zbudowanie kładki dla pieszych.
- Na rzeczce Flis zbudowanie dwóch
kładek: na wprost ul. Janowieckiej i
przy ul. Podmiejskiej.
- Nasadzenia drzew i krzewów po obu
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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stronach kanału w celu ochrony
korytarza ekologicznego.
- Ścieżki edukacyjne przyrodniczohistoryczne po obu stronach kanału.
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II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi.
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Ireneusz Kujawa

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem jest
wyjątkowy charakter
terenu wokół Zbiornika
Smukalskiego,
wykorzystywany od końca
XIX wieku do rekreacji i
turystyki wodnej,
potencjalna i istniejąca
baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

Uwaga zasadna i uwzględniona.
W podrozdziale II.1.2.1
przeprowadzono analizę Zalewu
Smukalskiego pod kątem
możliwości zlokalizowania tam
kąpieliska.
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Ireneusz Kujawa

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”), istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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9

10

Tereny po byłej
papierni

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

Tereny po byłej
papierni

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Joanna
Piastowska

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Joanna
Piastowska

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.

Jolanta Bureć

Lech Consulting Sp. z o. o.
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stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

11

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

12

Kanał Bydgoski na
odcinku
śluza – Czyżkówko
– śluza Osowa
Góra

13

Ulica Mińska odcinek do
skrzyżowania z ul.
Kruszyńską do
śluzy Prądy

Jolanta Bureć

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Zagospodarowanie terenu wzdłuż
Kanału – rekultywacja nabrzeży i
pobudowanie bulwaru spacerowego z
możliwością dojazdu mieszkańców
oraz ścieżek rowerowych.

Kazimierz
Oziębłowski

Kazimierz
Oziębłowski

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Budowa ulicy dla
ruchu ciężarowego

Zaniechać budowy na tym odcinku –
ruch pojazdów do części przemysłowej
odbywa się ul. Kruszyńską, Skośną oraz
planowanym dojazdem od ul.
Grunwaldzkiej – Wróblowa.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.
Teren ten jest strasznie
zaniedbany, a jest to
miejsce aktywnego
wypoczynku wielu
mieszkańców.

Nie ma uzasadnienia
kierować ruch pojazdów
ciężarówek wzdłuż kanału –
osuwanie się brzegów oraz
utrata walorów
rekreacyjnych tego terenu.

Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Brak uwagi. Odnosząc się do
propozycji zmiany, należy
wskazać, że proponowane
rozwiązania zostały ujęte w
schemacie zagospodarowania
przedmiotowego obszaru.
Uwaga niejasna. W dokumencie
nie założono budowy ulicy dla
ruchu ciężarowego nad Kanałem
Bydgoskim. Zakłada się jednak,
iż intencją zgłaszającego uwagę
było zanegowanie zasadności
planowanej przez Miasto
Bydgoszcz inwestycji.
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Uwzględnienie przedmiotowej
uwagi w analizowanym
dokumencie nie jest możliwe,
ponieważ ma on na celu
wskazanie propozycji
zagospodarowania terenów nad
Kanałem Bydgoskim, nie zaś
ocenę zasadności planowanych
przez władze miejskie inwestycji.
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15

„Kładka” nad
strumykiem
nieopodal kładki
nad kanałem na
wys. Ul.
Janowieckiej

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Karol Przybylak

Krzysztof Gałecki

Przez strumyk
przerzucona jest jakaś
deska czy też drzwi.
Nie wygląda to dobrze
i nie jest bezpieczne a
chodzi tędy
codziennie dużo ludzi.
To jedyna droga
dojścia do kanału w
tej okolicy.

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i część rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Zainstalowanie ładnego i bezpiecznego
mostku.

Bezpieczeństwo i estetyka
okolicy. W kontekście
zbudowanego obok placu
zabaw dla dzieci
bezpieczeństwo jest
naprawdę ważne.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”), istniejące

Uwaga zasadna i uwzględniona.
W podrozdziale II.1.2.1
przeprowadzono analizę Zalewu
Smukalskiego pod kątem
możliwości zlokalizowania tam
kąpieliska.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

16

V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Krzysztof Gałecki

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”), istniejące

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów

10

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

17

18

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)".

zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.

Leszek Rafałko

Długość kanału na
terenie Bydgoszczy
(str. 10 ) - w dok. jest
6,5 km.

Faktycznie jest 9 km.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Leszek Rafałko

Kładki przez kanał (str.

Winno być: istnieje jedna kładka przez

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

19

20

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)"

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)"

Leszek Rafałko

Leszek Rafałko

12) - w projekcie
autor pisze o 3
kładkach przez kanał,
w tym dwie nieczynne

kanał (ul. Janowiecka), natomiast przy
ul. Stalowej i Plażowej są przepusty
rurowe wodociągowe i kanalizacyjne,
które nigdy nie były kładkami.

Problem jakości wody
w kanale (str. 15 )

Kanał parę lat temu był czyszczony z
zalegających osadów dennych, jakość
wody uległa zdecydowanej poprawie.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Stan środowiska
naturalnego na
odcinku: marina
Gwiazda - śluza
Osowa Góra (str. 16) wg opracowania
występują tylko
pojedyncze drzewa
między ul. Spacerową,
a kanałem. Jest też
parę zdań o jakości
wody, powietrza i
poziomie hałasu.

Niestety, nie ma informacji o parku na
osiedlu Flisy, wpadających do kanału
strug, płynącej wzdłuż kanału rzeczki
Flis (występują w niej ryby wpisane do
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt) , czy
dwóch obszarów leśnych z
sąsiadującymi ogrodami działkowymi
po południowej stronie kanału. Nie
wspomniano też o terenach łąkowych
za śluzą Prądy. Teren nad kanałem wraz
z wymienionymi przeze mnie walorami
przyrodniczymi tworzą ważny i jedyny
korytarz ekologiczny łączący park nad
Starym Kanałem Bydgoskim z obszarem
Natura 2000 znajdującym się zaraz przy
zachodniej granicy Bydgoszczy.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

12

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

Leszek Rafałko

Odległość od
obszarów chronionych
(str. 17) – podano, że
najbliższy obszar
chroniony (Obszary
Natura 2000 Dolina
Środkowej Noteci i
Kanału Bydgoskiego)
leży w odległości 1 km
od interesującego nas
obszaru.

Powinno być, że obszary te graniczą ze
sobą.

Leszek Rafałko

Walory kulturowe (str.
17) – jako obiekty
warte
zainteresowania są
podane tylko śluzy
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

21

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)"

22

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)"

23

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze

Leszek Rafałko

Baza sportoworekreacyjna (str. 18)

Brak w opisie przyczółków
wysadzonego mostu, oraz zabudowań
byłej Ewangelickiej Szkoły Powszechnej
z XIX w.

Dla opracowującego projekt NIE
ISTNIEJE żadna taka baza dotycząca
kanału, wymienia tylko ciągi piesze na
Miedzyniu i ścieżkę rowerową na
Flisach. Natomiast wiadomo, że na
kanale trenuje sekcja wioślarska mająca
bazę w marinie Gwiazda, dla
Bydgoszczan kanał jest obiektem
wypraw wędkarskich, ornitologicznych,

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Baza sportowa i
rekreacyjna w rejonie Kanału
Bydgoskiego została szeroko
opisana w podziale na
poszczególne osiedla, w którym
m.in. jest owa o marinie
„Gwiazda”. Niemniej
uzupełniono zapisy dot. Kanału
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Funkcjonalnym
(BTOF)"

czy turystyki wodnej. Tereny wzdłuż
kanału służą naszym mieszkańcom jako
miejsce treningów dla biegaczy i
rowerzystów. Ulice gruntowe Mińska i
Spacerowa ze względu na mały ruch
samochodów są wykorzystywane do
spacerów przez rodziny z dziećmi i
osoby z psami.

Bydgoskiego, tj. jego
rekreacyjnego wykorzystania
przez mieszkańców.

- Powrót do planów bulwaru z
dojazdem dla mieszkańców w ciągu ul.
Mińskiej na odcinku od ul. Kruszyńskiej
do śluzy Prądy (projekt" BWW" z 2007
opracowany przez MPU w Bydgoszczy)

24

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)"

Leszek Rafałko

Propozycje
zagospodarowania
terenu (str. 216) –
proponuje się tylko
wytyczenie szlaku
pieszo-rowerowego
po południowej
stronie kanału. Po
stronie północnej nie
planuje się żadnych
inwestycji.

- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu ul. Mińskiej od śluzy
Prądy do śluzy Osowa Góra. Ścieżka ta
wraz z bulwarem byłaby połączona ze
ścieżką rowerową położoną wzdłuż
kanału na Flisach, tym samym
powstałby ciąg pieszo-rowerowy od
ronda Grunwaldzkiego do granic
miasta.

W ten sposób powstałaby
przy kanale pętla ścieżek
rowerowych o długości
wielu km służąca dużej
ilości mieszkańców naszego
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu gruntowej ul.
Spacerowej na odcinku od ul. Cieplickiej
do śluzy Prądy, gdzie łączyłaby się ze
ścieżką po północnej stronie kanału.
- Na przyczółkach wysadzonego mostu

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

zbudowanie kładki dla pieszych.
- Na rzeczce Flis zbudowanie dwóch
kładek: na wprost ul. Janowieckiej i
przy ul. Podmiejskiej.
- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
po obu stronach kanału w celu ochrony
korytarza ekologicznego.
- Wykonanie ścieżek edukacyjnych
przyrodniczo-historycznych po obu
stronach kanału.
- Wykonanie tablic informacyjnych przy
obiektach ważnych historycznie.
- Rozwiązanie corocznego problemu z
dużą ilością rzęsy napływającą z
Górnego Kanału Noteckiego. Utrudnia
ona żeglugę, utrudnia uprawianie
rekreacji nadwodnej, będzie też
uciążliwa w drugim projekcie
dotyczącym kąpielisk miejskich.

25

Tereny po byłej
papierni

Łukasz
Piątkowski

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI
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UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

26

27

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

Kanał Bydgoski /
dot. mapy Kanał
schemat

Łukasz
Piątkowski

Marcin
Sierosławski

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Brak wrysowania i
wyszczególnienia w
schemacie
zagospodarowania
ścieżki rowerowej po
północnej stronie
Kanału Bydgoskiego –
osiedle Flisy i Osowa
Góra.

Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Postulat wrysowania w schemacie i
realizacja ścieżki rowerowej po
północnej stronie Kanału Bydgoskiego,
tj. w części osiedla Flisy oraz Osowa
Góra w kierunku granic miasta.

Powyższy postulat jest
uzasadniony tym, że
obecnie w części osiedla
Flisy już funkcjonuje i jest
zrealizowany ciąg pieszorowerowy nad Kanałem
Bydgoskim, dodatkowo
taka forma
zagospodarowania jest
określona w
obowiązującym
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego „Osowa

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Góra – Kruszyńska” w
Bydgoszczy, który jest
prawem miejscowym.
Poprzez wskazanie tego
ciągu zapewni się ciągłość
przebiegu ścieżki pieszorowerowej zarówno po
północnej jak i południowej
części Kanału Bydgoskiego.
Wpisanie Kanału i jego
brzegów do rejestru
zabytków nie uniemożliwia
realizacji infrastruktury
komunikacji zarówno
drogowej, jak pieszorowerowej.

28

29

Kanał Bydgoski /
dot. mapy Kanał
schemat

Kanał Bydgoski /
dot. mapy Kanał
schemat

Marcin
Sierosławski

Brak wyszczególnienia
i wrysowania w
schemacie
zagospodarowania
kładki pieszorowerowej nad
Kanałem Bydgoskim
na wysokości ulicy
Janowieckiej.

Marcin
Sierosławski

Brak wrysowana w
schemacie
zagospodarowania
ciągu pieszego po
południowej części
strugi Flis w rejonie

Postulat wrysowania w schemacie
kładki pieszo-rowerowej na wysokości
ulicy Janowieckiej.

Istniejąca kładka piesza
pełni ważną rolę w
komunikacji dwóch osiedli
Osowej Góry oraz
Miedzynia. Należy
utrzymać oraz
zmodernizować istniejącą
przeprawę pieszą nad
Kanałem Bydgoskim.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Postulat wrysowania i wyszczególnienia
ciągu pieszego po południowej części
strugi Flis.

Powyższy postulat jest
uzasadniony tym, że taka
forma zagospodarowania
jest określona w
obowiązującym
miejscowym planie

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Osowej Góry od ulicy
Kruszyńskiej/Mińskiej
do ulicy Podmiejskiej.

30

Kanał Bydgoski /
dot. mapy Kanał
schemat

Marcin
Sierosławski

Uzupełnienie
schematu o wskazanie
przeprawy mostowej,
drogowej pomiędzy
ul. Kruszyńską na
Osowej Górze a ul.
Żywiecką na
Miedzyniu.

31

Tereny po byłej
papierni

Michalina
Sidrów

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

zagospodarowania
przestrzennego „Osowa
Góra – Kruszyńska” w
Bydgoszczy. Docelowo w
otoczeniu strugi Flis
możliwa jest realizacja
ciągu spacerowego
pieszego.

Należy na przedłużeniu ulicy
Kruszyńskiej do Żywieckiej wykazać
przeprawę mostową drogową z ciągiem
pieszo-rowerowym, a nie wyłącznie
przeprawę rowerową.

Istnieje konieczność spięcia
drogowego poprzez
realizację mostu na
wysokości ulicy
Kruszyńskiej na Osowej
Górze oraz Żywieckiej na
Miedzyniu. Poprawi to
obsługę komunikacyjną
tych dwóch osiedli,
odciążając ruch drogowy na
ulicy Bronikowskiego.
Dodatkowo takie
rozwiązanie przyjęte jest w
obowiązującym
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego „Osowa
Góra – Kruszyńska” w
Bydgoszczy.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
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32

33

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

Tereny po byłej
papierni

Michalina
Sidrów

Natalia Albińska

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

letnim korzystają mieszkańcy.

lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.
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wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

34

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

35

V.1.1. Kanał
Bydgoski

36

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

Natalia Albińska

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Piotr
Kożuchowski

Kanał Bydgoski na
odcinku od Mariny
„Gwiazda” do granicy
miasta (śluza Prądy)
stanowi „przeszkodę
wodną” dla turystów i
mieszkańców. Na
odcinku przeszło 3 km
znajduje się tylko
jedna kładka dla
pieszych (na
wysokości ul.
Janowieckiej).

Zaprojektowanie i wybudowanie kładek
dla pieszych pozwalających na
przekraczanie Kanału Bydgoskiego na
wysokości ulic: Plażowej, Żywieckiej
oraz Stalowej oraz modernizacja kładki
na wysokości ul. Janowieckiej
udostępni Park nad Kanałem na Flisach
dla mieszkańców osiedla Miedzyń,
dostęp do infrastruktury
komunikacyjnej wzdłuż ul. Nakielskiej
dla mieszkańców Flisów i Osowej Góry.
Przystosowanie kładek do
przekraczania Kanału z rowerami.

Zwiększenie atrakcyjności
turystyczno-rekreacyjnej na
wskazanym odcinku Kanału
Bydgoskiego – spacer
wzdłuż obu brzegów Kanału
(w jedną stronę wzdłuż ul.
Spacerowej, powrót wzdłuż
ul. Mińskiej).

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

W legendzie błędnie
oznaczono tor
rolkowy oraz park
dźwięku, ogród
zmysłów, park

Zamiana oznaczeń graficznych.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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orientacji
przestrzennej.

37

38

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

Rafał Szmyt

Zlokalizować
przestrzeń
rekreacyjnowypoczynkową z
uzupełniającymi
funkcjami sportu
turystyki i gastronomii
w Parku nad Starym
Kanałem przy ul.
Nakielskiej.

Rafał Szmyt

Zlokalizować
kompleks rekreacyjny
w postaci parku
linowego, siłowni
plenerowej i zespołu
kortów tenisowych w
parku pomiędzy ul.
Bronikowskiego i linią
kolejową.

39

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

Rafał Szmyt

Lokalizacja miejsca do
cumowania dla
kajaków i żaglówek.

40

Kanał Bydgoski -

Rafał Szmyt

Zmiana lokalizacji

Dodatkowe oznaczenie graficzne.

Dodatkowa atrakcja w
Parku nad Starym Kanałem
powinna zaktywizować
zwłaszcza młodzież i
dorosłych z osiedla Jary.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Dodatkowe oznaczenie graficzne.

Dodatkowa atrakcja w
Parku nad Starym Kanałem
powinna zaktywizować
zwłaszcza młodzież i
dorosłych z osiedla
Miedzyń.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Wprowadzenie dodatkowej lokalizacji
przy proponowanej przeprawie pieszorowerowej przy Parku nad Kanałem
Bydgoskim (projektowany park
odkrywców).

Dodatkowa lokalizacja
umożliwi łatwiejszy dostęp
do atrakcji parkowych dla
większej liczby
zwiedzających oraz
stanowić będzie
niewątpliwą atrakcję
turystyczną.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Przesunięcie lokalizacji wiaty obok

Wymagane udostępnienie

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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schemat
zagospodarowania
terenu

41

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

42

Kanał Bydgoski schemat
zagospodarowania
terenu

43

II.1.2.2. Tereny po
byłej papierni, str.
23

wiaty dla rowerzystów
i kajakarzy.

Rafał Szmyt

Lokalizacja przeprawy
rowerowej.

terenu leśnego, przy tablicy walorów
historycznych.

terenów leśnych dla celów
rekreacyjnych.

Przesunięcie lokalizacji przeprawy
pieszo-rowerowej na oś ul. Kartuskiej.

Aktualna lokalizacja
przeprawy dubluje funkcję
mostu przewidywanego w
planach miejscowych (w
ciągu ul. Kruszyńskiej i
Żywieckiej). Dzięki takiemu
usytuowaniu przeprawy
umożliwiony będzie szybki
dojazd do parku dla
mieszkańców Miedzynia a
ponadto znajdzie się on
pomiędzy projektowanymi
mostami (drugi most w
ciągu ul. Plażowej) .

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

Lokalizacja przeprawy
rowerowej.

Dodatkowa lokalizacja przeprawy
pieszo-rowerowej na osi ul.
Janowieckiej.

Realizacja przeprawy obok
istniejącego podwieszenia
przewodów
wodociągowych. Dzięki
takiemu usytuowaniu
przeprawy możliwe będzie
dodatkowe
skomunikowanie osiedla
Miedzyń-Prądy z osiedlem
Osowa Góra.

Rafał Szmyt

„Teren ten nie jest
objęty miejscowym
planem
zagospodarowania

„Teren ten nie jest objęty miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków

Zgodnie z treścią Uchwały
Nr L/765/09 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 15 lipca
2009 r. w sprawie Studium

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

22

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

przestrzennego, a
zgodnie ze Zmianą
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Bydgoszczy z
2009 r….”

44

II.1.2.2. Tereny po
byłej papierni, str.
24

45

II.1.2.3.
Projektowany Park
Sportu, Nauki i
Rekreacji
„Ogniwo”, str. 25

46

V. Analiza
ekonomiczna w
zakresie
najlepszych

zagospodarowania przestrzennego
miasta Bydgoszczy z 2009 r….”

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Bydgoszczy.

Rafał Szmyt

„Teren po byłej
papierni to obszar
położony na osiedlu
Czyżkówko (dawniej
była to wieś Suszówka
z XVIII w. z
papiernią).”

„Teren po byłej papierni to obszar
położony na osiedlu Czyżkówko
(dawniej była to wieś Szuszkowko z
XVIII w. z papiernią).”

źródło: Internet.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

„Teren nie jest objęty
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego, a
zgodnie ze Zmianą
studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Bydgoszczy…”

„Teren nie jest objęty miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, a zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Bydgoszczy…”

jak w pkt 8.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

„Skwantyfikowanie
kosztów i korzyści
ekonomicznych oraz
skonfrontowanie ich z

„Skwantyfikowanie kosztów i korzyści
ekonomicznych oraz skonfrontowanie
ich z nakładami inwestycyjnymi będzie
możliwe dopiero na etapie

Błąd literowy.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

47

48

V.1.1. Kanał
Bydgoski,
str. 216

V.1.1. Kanał
Bydgoski,
str. 216

nakładami
inwestycyjnymi będzie
możliwe dopiero na
etapie
dokładniejszych prac
nad projektem
zagospodarowania
poszczególnych
obszarów.”

dokładniejszych prac nad projektem
zagospodarowania poszczególnych
obszarów.”

Rafał Szmyt

„Obszar wzdłuż
Kanału Bydgoskiego
to teren o dużym
potencjale
rekreacyjnym i
wysokich walorach
kulturowych,
częściowo objęty
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.”

„Obszar wzdłuż Kanału Bydgoskiego to
teren o dużym potencjale rekreacyjnym
i wysokich walorach kulturowych,
częściowo objęty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.”

Wzdłuż Kanału Bydgoskiego
obecnie obowiązuje kilka
(siedem) planów
miejscowych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

„W bezpośrednim
sąsiedztwie parku nad
Starym Kanałem
zaplanowano miejsca
rekreacji i
wypoczynku, jako tor
rolkowy przy kładce
oraz park dźwięku
(park odkrywców),
ogród zmysłów, park
orientacji

„W parku nad Kanałem Bydgoskim
zaplanowano miejsca rekreacji i
wypoczynku, w postaci toru rolkowego
przy przeprawie pieszo-rowerowej oraz
park dźwięku (park odkrywców), ogród
zmysłów, park orientacji przestrzennej
po północnej stronie Kanału w pobliżu
ul. Mińskiej.”

Proponowana zmiana opisu
uwzględnia faktyczną
lokalizację zaplanowanych
funkcji pokazaną na
rysunku schematu
zagospodarowania terenu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Rafał Szmyt

„…które popularyzuje
również Bydgoski
Festiwal Wodny „Ster
na Wisłę”.”

„…które popularyzuje również Bydgoski
Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz
53˚N,18˚E.”

Aktualna nazwa Festiwalu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rafał Szmyt

„Z opracowania
„Tereny wypoczynku i
rekreacji w
Bydgoszczy…”,
przygotowanego
przez MPU w 2013 r.”

„Z opracowania „Tereny wypoczynku i
rekreacji w Bydgoszczy…”,
przygotowanego przez MPU w 2012 r.”

Opracowanie zostało
przyjęte uchwałą Nr
XXXV/731/12 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28
listopada 2012 r.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Odsunięcie ulicy Mińskiej, jako ulicy
dojazdowej od Kanału Bydgoskiego np.
na pas lichej(piaszczystej) ziemi między
Flisem a Kanałem Bydgoskim.

Umożliwi to otworzenie
bulwaru (ścieżki rowerowo
- pieszej) wzdłuż Kanału
bydgoskiego. Dzisiaj ta
część ul Młyńskiej jest
wykorzystywana przez
rowerzystów i pieszych
(spacerowiczów)

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Przedmiotem
dokumentu nie jest analiza
zasadności przebiegu
istniejących ciągów
komunikacyjnych ani też
przedstawienie propozycji w
zakresie alternatywnego
przebiegu dróg.

Zbudowanie co najmniej jeszcze jednej
kładki np. na zabytkowych filarach
starego (przedwojennego) mostu nad
kanałem.

Dodatkowe kładki
udostępnią mieszkańcom
dzielnic nad kanałem obie
ścieżki biegnące po
południowej i północnej
stronie kanału (integracja
dzielnic leżących wzdłuż

Uwaga zasadna i uwzględniona.

ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

przestrzennej po
północnej stronie
wzdłuż ul.
Nakielskiej.”
49

50

51

52

V.1.1. Kanał
Bydgoski,
str. 217

V.1.1. Kanał
Bydgoski,
str. 217

II.1.1.

II.1.1.

Stanisław
Rafałko

"zbyt bliski przebieg
ulicy Mińskiej......"

Stanisław
Rafałko

"trzy kładki dla
pieszych...
BLĄD: Na tym odcinku
Kanału funkcjonowała
i funkcjonuje tylko
jedna kładka dla
pieszych

Lech Consulting Sp. z o. o.
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kanału bydgoskiego)

53

54

55

V.1.1.

V.1.1.

Kanał Bydgoski na
odcinku ul
Wrocławska –
granica miasta
Bydgoszczy

Stanisław
Rafałko

Stanisław
Rafałko

Szymon
Lachowski

"zakłada się
poprowadzenie szlaku
po południowej
stronie kanału...."

Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego
po północnej stronie kanału.

Lepsze udostępnienie
kanału mieszkańcom:
Okola, Czyżkówka i Osowej
Góry. Połączenie tych
dzielnic ze szlakiem
rowerowym do Nakła

"miejsca wodowania
kajaków..."

Ważniejszym jest zbudowanie wyjść
(schodów) przy śluzach Prądy I Osowa
Góra umożliwiających przenoszenie
kajaków bez ich śluzowania
(rozwiązanie takie funkcjonuje przy
śluzie Miejskiej -mosty przy ulicy
Foucha).

Rozwiązanie to umożliwi
łatwiejszy dostęp do wód
kanału bydgoskiego i
Górnonoteckiego (bez
uciążliwego śluzowania)

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Ad. 1. Proponowany
odcinek stanowi bardzo
atrakcyjną alternatywę
wobec ulicy Nakielskiej oraz
Grunwaldzkiej dla
komunikacji rowerowej w
kierunku centrum z dzielnic
Osowa Góra, Prądy, Flisy,
Jary oraz Miedzyń.
Zadbanie o odpowiednią
jakość i ciągłość
infrastruktury rowerowej w
tym miejscu może bardzo
pozytywnie wpłynąć na
zachowania komunikacyjne
mieszkańców w/w dzielnic,
bowiem dla wielu osób

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Braki w projektowanej
infrastrukturze
rowerowej i pieszej –
brak ciągłości DDR
oraz zbyt mała ilość
projektowanych
mostów pieszorowerowych. Brak
odpowiednich
rozwiązań w kwestii
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

1. Proponuję zaprojektowanie ciągłej
drogi rowerowej po obu stronach
kanału na całym omawianym odcinku.
Istniejąca infrastruktura rowerowa
wymaga w wielu miejscach
uzupełnienia (np. ostatni odcinek
bulwaru Sebastiana Malinowskiego aż
do ul Bronikowskiego), remontu
nawierzchni, poprawy geometrii oraz
uzupełnienia o wygodne rampy w
miejscach przejść/przejazdów na
śluzach, np. na wysokości śluzy V.
2. Proponuję również zaprojektowanie
drogi rowerowej obustronnie wzdłuż
nowego Kanału Bydgoskiego aż do Brdy
oraz powiązanie tej infrastruktury z
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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istniejącą oraz projektowaną
komunikacyjną infrastrukturą
rowerową wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej
wg obowiązujących Standardów
projektowych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej.
3. W kwestii mostów pieszorowerowych proponuję
zaprojektowanie przeprawy na
wysokości rozwidlenia Kanału
Bydgoskiego, w celu poprawienia
dostępności obu brzegów dla
korzystających. Proponuję także
zaprojektowanie mostu pieszorowerowego na wysokości ulicy
Kartuskiej oraz Stalowej. Konieczny jest
również remont istniejącej kładki na
wysokości ulicy Janowieckiej i
dostosowanie jej do potrzeb osób o
ograniczonej sprawności ruchowej oraz
rowerzystów.
4. W kwestii bezpieczeństwa ruchu
drogowego proponuję remont przejścia
dla pieszych w ciągu bulwaru przez
ulicę Bronikowskiego oraz
zaprojektowanie tam przejazdu
rowerowego zgodnego z
obowiązującymi Standardami
projektowymi i wykonawczymi wraz z
wykonaniem rampy najazdowej z
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

argumentem przeciwko
komunikacji rowerowej jest
konieczność poruszania się
po ulicach Nakielskiej bądź
Grunwaldzkiej, gdzie
natężenie ruchu
samochodowego jest
znaczne, a co gorsza brak
infrastruktury rowerowej.
Wybudowanie
postulowanego odcinka
zwiększy również znacząco
walory rekreacyjne i
turystyczne Kanału
Bydgoskiego.
Chciałbym bardzo mocno
zaznaczyć, że zmuszanie
rowerzystów do
wielokrotnych przejazdów
na drugą stronę, czy to
poprzez most przez Kanał,
czy to przez przejazd
rowerowy na drugą stronę
ulicy, bardzo mocno
zniechęca do korzystania z
wybudowanej
infrastruktury. Droga
rowerowa wybudowana w
ten sposób to, pisząc
kolokwialnie, pieniądze
wyrzucone w błoto.
27
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bulwaru po stronie KS Gwiazdy. Z uwagi
na intensywny ruch pojazdów
proponuję montaż progów
zwalniających wyspowych (zatem w
myśl Załącznika nr 4 do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku – dopuszczonych na
drogach, na których odbywa się
komunikacja autobusowa) w
odległościach od przejścia oraz mostu
wymaganych w w/w Załączniku. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa w/w
przejścia dla pieszych postuluję
poszerzenie chodników po obu
stronach przejścia. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa rowerzystów postuluję
zwiększenie odległości widoczności
poprzez wycięcie roślinności
ograniczającej widoczność na
dojazdach do postulowanego przejazdu
rowerowego.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Dlatego tak ważne jest, by
zadbać o ciągłość
infrastruktury rowerowej
po OBU stronach Kanału.
Ad. 2 Zaprojektowanie i
wykonanie postulowanego
odcinka infrastruktury
rowerowej zwiększy
dostępność nabrzeża Brdy
dla mieszkańców dzielnic:
Jary, Prądy, Flisy, Miedzyń.
Zwiększy to w znacznym
stopniu atrakcyjność
rekreacyjną wymienionych
terenów. Dodatkowo
powiązanie infrastruktury
rowerowej na bulwarach
wzdłuż nowego Kanału
Bydgoskiego z
infrastrukturą rowerową
już istniejącą wokół Węzła
Zachodniego stworzy
atrakcyjny kanał
komunikacyjny dla
komunikacji rowerowej w
osi W-Z dla w/w osiedli.
Może to wpłynąć na
zmniejszenie ilości
samochodów na Węźle
Zachodnim oraz
zakorkowanej trasie W-Z,
28
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gdyż część mieszkańców
posiadając atrakcyjną
alternatywę wybierze
rower zamiast samochodu.
Obecnie jedyne możliwe
połączenie rowerowe
Miedzynia z Węzłem
Zachodnim biegnie przez
tereny przemysłowe z
dużym natężeniem ruchu
pojazdów ciężarowych –
czyli wyjątkowo
nieatrakcyjne dla
komunikacji rowerowej.
Ad. 3 Widzę, że projektanci
dostrzegli dramatyczny
niedobór mostów pieszorowerowych przez Kanał
Bydgoski. Moim zdaniem
jednak jeden dodatkowy
most pieszo-rowerowy jest
zdecydowanie
niewystarczający. Optimum
dla zwiększenia
atrakcyjności bulwarów
wzdłuż Kanału Bydgoskiego
byłoby rozlokowanie kładek
pieszo-rowerowych co
około 600-800 metrów.
Istniejąca kładka na
wysokości ul. Janowieckiej
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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jest bardzo uciążliwa do
pokonania nie tylko dla
rowerzystów ale również
dla niepełnosprawnych,
osób z wózkami oraz dla
wszystkich mniej
sprawnych pieszych.
Konieczna wydaje się jej
przebudowa.
Ad. 4 Na ulicy
Bronikowskiego jest bardzo
duże natężenie ruchu
samochodowego. Przejście
przez tę wąską ulicę na
drugą stronę jest bardzo
niebezpieczne z powodu
ryzykownych zachowań
kierowców oraz zbyt dużej
prędkości pojazdów.
Optymalnym rozwiązaniem
wydaje się postulowany
montaż wyspowych
progów zwalniających oraz
doświetlenie przejścia.
Jednocześnie informuję, że
wg olsztyńskiej
Obywatelskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego optymalne
doświetlenie przejścia to
nie lampa świecąca
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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pionowo w dół ale lekko
pod kątem z obu stron
doświetlająca mocnym
polichromatycznym
światłem obszar przejścia i
obszary chodnika po obu
jego stronach. Zwiększenie
odległości widoczności na
dojeździe do przejazdu
rowerowego w sposób
oczywisty zwiększy
bezpieczeństwo
rowerzystów.
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Obszar miasta
Bydgoszczy

Szymon
Lachowski

Niezgodność z
Uchwałą Rady Miasta
Bydgoszczy nr
LXXIV/1420/06 z dnia
2006.10.25 w sprawie
przyjęcia Programu
Rewitalizacji i
Rozwoju Bydgoskiego
Węzła Wodnego

57

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi

Bogdan
Dzakanowski
Bydgoska Liga
Rodzin

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki

Konsultowany projekt dokumentu
należy niezwłocznie doprowadzić do
zgodności z obowiązującą Uchwałą.
Program Rewitalizacji i Rozwoju
Bydgoskiego Węzła Wodnego, który
jest ujęty nie tylko w dokumentach
rangi miejskiej, ale również
wojewódzkiej (plan zagospodarowania
przestrzennego województwa
Kujawsko-Pomorskiego), krajowym (PO
Infrastruktura i Środowisko) oraz
unijnym (program InWater).

Konsultowany dokument
niedopuszczalnie ignoruje
obowiązujące ustalenia
dotyczące rewitalizacji
BWW uchwalone przez
Radę Miasta. Zaistniałe
rozbieżności należy usunąć.

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analizowany
dokument nie pozostaje w
sprzeczności z Programem
Rewitalizacji i Rozwoju
Bydgoskiego Węzła Wodnego.
Konsultowany dokument
obejmuje większy obszar pod
względem terytorialnym, ale
problemowo jest zawężony i
zawiera propozycje
zagospodarowania o
charakterze przede wszystkim
rekreacyjno-wypoczynkowym.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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II.1 Miasto
Bydgoszcz

58

V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych

Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Bogdan
Dzakanowski
Bydgoska Liga
Rodzin

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew

przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy ) , istniejące
trasy rowerowe i piesze
oraz istniejące obiekty,
potencjalna i istniejąca
baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
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wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego
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Kanał Bydgoski

Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Jarosław Kordus
Inicjatywa
Obywatelska
Miedzyń-Prądy

przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy ) ,istniejące
trasy rowerowe i piesze
oraz istniejące obiekty,
potencjalna i istniejąca
baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych,
ścieżka dla rolkarzy
wzdłuż Kanału.

Brak takiej infrastruktury,
potrzeby mieszkańców

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Kanał Bydgoski

Jarosław Kordus
Inicjatywa
Obywatelska
Miedzyń-Prądy

Budowa małej
infrastruktury, w tym
m. in. place zabaw,
ławki, kosze na śmieci,
poidełka dla biegaczy,
domki do grillowania,
skatepark, park
linowy, ścianka
wspinaczkowa itp.
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Kanał Bydgoski

Jarosław Kordus
Inicjatywa
Obywatelska
Miedzyń-Prądy
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V.1. Miasto
Bydgoszcz

Wiesław
Domański
KWP Bydgoszcz

60

63

V.2. Gmina Miasta
Toruń

Wiesław
Domański
KWP Bydgoszcz

Brak takiej infrastruktury,
potrzeby mieszkańców

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Ścieżka edukacyjna
przedstawiająca
historię budowy
Kanału Bydgoskiego

Potrzeby edukacyjne
mieszkańców

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. W propozycji
zagospodarowania terenu
nadbrzeżnego przewidziano
elementy edukacyjne, tj. tablice
historyczne.

Uzupełnienie
planowanych
inwestycji o projekty
służące poprawie
bezpieczeństwa
mieszkańców,
turystów oraz osób
korzystających z rzek i
terenów
nadrzecznych.

Liczne projekty i
zaangażowanie miast w
zagospodarowanie terenów
przyrzecznych oraz dróg
wodnych nie osiągną
zamierzonych celów, takich
jak: ożywienie turystyczne i
gospodarcze terenów
nadrzecznych wzdłuż dróg
wodnych, rozwój
transportu wodnego,
poprawa wykorzystania
rzek i zbiorników wodnych
do transportu
śródlądowego – bez
podjęcia działań na rzecz

Wpisanie do dokumentu projektu pn.
„Budowa mobilnych posterunków
wodnych na akwenach
wykorzystywanych turystycznie w
Bydgoszczy i Toruniu”.
Beneficjent – Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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wzmocnienia
bezpieczeństwa
mieszkańców i turystów w
tym obszarze. Rewitalizacja
i ożywienie terenów
nadbrzeżnych wiąże się ze
wzrostem ilości osób
korzystających z
udostępnionych terenów o
walorach przyrodniczych
czy rekreacyjnych,
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społecznym i
biorąc pod uwagę zdobyte
doświadczenie z wizyt
zagranicznych w Portugalii,
Belgii czy Holandii,
Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy
planuje, przy wykorzystaniu
środków unijnych, budowę
mobilnych posterunków
wodnych na akwenach
wykorzystywanych
turystycznie w Bydgoszczy i
Toruniu, które
zlokalizowane będą na
barkach – platformach w
bezpośrednim otoczeniu
najbardziej atrakcyjnych
turystycznie miejsc
Bydgoszczy, Torunia i
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Włocławka np. w pobliżu
Starego Rynku w
Bydgoszczy, przy Bulwarze
Filadelfijskim w Toruniu.
Widoczna obecność
funkcjonariuszy w tych
punktach wpłynie
pozytywnie na poczucie
bezpieczeństwa
mieszkańców regionu,
przebywających turystów
oraz osób korzystających z
rzek i akwenów wodnych.
Będą to w pełni
wyposażone posterunki
policyjne w sprzęt
teleinformatyczny i
radiowy, sprzęt
ratownictwa medycznego,
łódź motorowo-patrolową,
rowery i samochód
osobowo-terenowy z
przyczepą, a pracujący w
niech policjanci będą
wykazywali się znajomością
języków obcych. Ich
zadaniem będzie pełnienie
służby na obszarach
wodnych z wykorzystaniem
sprzętu pływającego oraz
na lądzie w miejscach
położonych w pobliżu dróg
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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wodnych o największym
nasileniu ruchu
turystycznego z
wykorzystaniem rowerów.
Stróże prawa mogliby być
wyposażeni w plany miast
oraz ulotki o głównych
atrakcjach regionu. Z reguły
turyści w pierwszej
kolejności w razie kłopotów
zwracają sie o pomoc do
widocznych
funkcjonariuszy. W
bezpośrednich centrach
największych miast
województwa nie ma
posterunków policji.
Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy
wzorem państw zachodnich
chce zmniejszyć dystans
obywatela do Policji i stać
się bardziej widoczną w
miejscach skupiających
dużą liczbę osób, tak by
coraz lepiej pełnić swoją
służebną rolę wobec
obywateli. Doświadczenia
państw Europy pokazują, iż
działania policjantów
posterunków
zlokalizowanych w ścisłym
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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otoczeniu miejsc
atrakcyjnych turystycznie
przyczyniają sie do
zapewnienia
bezpieczeństwa turystów
oraz obiektów tworzących
infrastrukturę wokół nich.
Mając na uwadze stała
rozbudowę dróg wodnych
oraz uwzględniając fakt, iż
ciągle rozwija się
infrastruktura położona
nad wodami płynącymi w
Bydgoszczy, Toruniu i
Włocławku, warto już dziś
podjąć starania o
zapewnienie
bezpieczeństwa zarówno
transportu wodnego, jak i
ruchu turystycznego,
którego wzrost zapewne
będzie towarzyszył tym
działaniom.
Mając na uwadze powyższe
oraz fakt, iż przedsięwzięcie
pn. Budowa mobilnych
posterunków wodnych na
akwenach
wykorzystywanych
turystycznie w Bydgoszczy,
Toruniu i Włocławku”
zostało wpisane do
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Strategii rozwoju woj.
kujawsko-pomorskiego
roku 2020 jako jedno z
działań organizacyjnych
służących poprawie
sprawności służb
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ludności i
mienia oraz podniesieniu
potencjału zachowania
porządku publicznego (sieć
mobilnych punktów
zabezpieczenia
operacyjnego akwenów
wykorzystywanych
turystycznie), zasadne jest
zatem wpisanie projektu na
listę przedsięwzięć
istotnych dla aktywizacji
społeczno-gospodarczej
terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami
wodnymi w BydgoskoToruńskim Obszarze
Funkcjonowania (BTOF) i
ujęcie w konsultowanym
dokumencie.
Projekt pn. Budowa
mobilnego posterunku
turystyczno-wodnego
Policji oraz miejsc do
wodowania łodzi
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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ratownictwa wodnego”
został również ujęty w
„Strategii rozwoju
Bydgoszczy do 2030roku” w
programie nr 7. Bydgoszcz
na fali.

64

Kąpieliska i plaże
miejskie Bydgoszcz

Robert Bazela
PW URANOS

Proszę o przyjęcie
kąpieliska Bydgoszcz
ul. Toruńska 155
Ośrodek Rozrywkowo
Wypoczynkowy
„ZIMNE WODY”.

Kąpielisko powstaje na nowo
budowanym ośrodku.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Prośba o ujęcie w nowym
programie rewitalizacji
Miasta Bydgoszczy.
P.W. URANOS - funkcjonuje
od 2008 r. Poza
działalnością gospodarczą
zajmuje się również
promocją turystyki wodnej
na terenach bydgoskiego
węzła wodnego. Służą temu
m.in. spływy kajakowe dla
młodzieży bydgoskich szkół
przy współpracy z
bydgoskim kuratorium,
Powiatem bydgoskim oraz,
Urzędem Miasta
Bydgoszczy.
Brak bazy noclegowej - pola
namiotowego oraz miejsca
dla camperów - na terenie
miasta nie pozwala nam
obsługiwać turystów z
polski jak i z zagranicy,
którzy chcą popływać
kajakami po bydgoskim

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy leżało po
stronie członków BydgoskoToruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
Proponowany obszar nie został
wskazany przez Miasto
Bydgoszcz, w związku z czym nie
ma możliwości objęcia go
analizą w ramach
przedmiotowego dokumentu.
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węźle wodnym oraz
zwiedzić Miasto Bydgoszcz i
okoliczne atrakcje
turystyczne.
W tym celu, na terenie
działki o powierzchni 2,3 ha
bezpośrednio przyległej do
rzeki Brdy ( ul. Toruńska
155) obręb 227 działka nr
3/6) zamierzam
wybudować Ośrodek
Turystyczno – rekreacyjno
– rozrywkowy, o nazwie
„ZIMNE WODY”.
W skład kompleksu
wchodzić będą:
domki letniskowe 10 sztuk
x 25 m2,
motel z salą konferencyjną
na 50 osób,
zamknięty pawilon
gastronomiczny w raz z
zapleczem
gastronomicznym i
sanitariatami 220m2,
garaże i wiaty dla sprzętu
turystycznego i
samochodów – 200 m2,
ciągi komunikacyjne
utwardzone kostką
brukową,
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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pomost na dziewięć
jachtów.
Na terenie ośrodka
znajdować będzie się Baza
Kajakowa dla obsługi 200
gości.
Budynki będą to
konstrukcje drewniane.
Dodatkowo na działce
będzie znajdowało się
cztero gwiazdkowe pole
namiotowe oraz
stanowiska dla camperów.
Od strony południowej
(rzeki Brda) planuję pas
terenu zagospodarować w
formie plaży, na której
zamontowany będzie
pomost do cumowania
jednostek wodnych.
Ośrodek ma spełniać
najwyższe standardy
europejskie.
Panie Prezydencie,
uprzejmie proszę o
uwzględnienie mojej
inwestycji w planie
rewitalizacji Bydgoskiego
Obszaru Funkcyjnego na
lata 2014-2020 lub innych
dokumentów o charakterze
strategicznym,
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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umożliwiając mi ubieganie
się o wsparcie ze środków
UE.

65

66

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi .
II.1 Miasto
Bydgoszcz
II.1.2 Kąpieliska i
plaże miejskie
V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Robert Bazela
PW URANOS

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu II.1.2

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów dolnego odcinka rzeki Brdy ul.
Toruńska.

Powstający ośrodek
Rekreacyjno – Rozrywkowy
„ZIMNE WODY” jest blisko
położony od Toru
regatowego Brdy ujście, z
doskonałym dojazdem do
centrum miasta (
komunikacja miejska).
Będzie możliwość noclegu
zarówno dla zawodników
przyjeżdżających na regaty
sportowe jak i dla turystów
z namiotami i camperami,
wraz z zapleczem
gastronomicznym.
Dla mieszkańców
przygotowana zostaje plaża
z kąpieliskiem, zapleczem
sanitarnym, zapleczem
gastronomicznym. Na
terenie funkcjonować
będzie baza kajakowa.

Robert Bazela
PW URANOS

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i część rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy leżało po
stronie członków BydgoskoToruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
Proponowany obszar nie został
wskazany przez Miasto
Bydgoszcz, w związku z czym nie
ma możliwości objęcia go
analizą w ramach
przedmiotowego dokumentu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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miasta Bydgoszczy.
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania

Robert Bazela
PW URANOS

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach

tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
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terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

68

Aktywizacja
Społeczno
Gospodarcza
terenów leżących
nad ciekami i
zbiornikami w

administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Anna Stefańska
Rada Osiedla
Czyżkówko

tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
Rada Osiedla Czyżkówko wnosi w
ramach społecznych konsultacji na
temat Aktywizacja Społeczno
Gospodarcza terenów leżących nad
ciekami i zbiornikami w BydgoskoToruńskim

Lech Consulting Sp. z o. o.
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są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Nie
uwzględniono uwagi dot.
rewitalizacji ulic dochodzących
do rzeki Brdy, ponieważ uwaga
została przedstawiona w sposób
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BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym

69

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i

Obszarze Funkcjonalnym o
zabezpieczenie środków na:
- rewitalizację ścieżek dla pieszych i
rowerzystów nad Brdą i Kanałem
Bydgoskim,
-rewitalizację ulic dochodzących do
rzeki Brdy,
-budowę tamy na rzece Brdzie w
wysokości ul. Chmielnej i wykonać
przejazd drogowy
-budowę mostu drogowego w ciągu
ulicy Karolewskiej Żnińskiej
-budowę mostu drogowego w ciągu
ul..Przejście, Żywiecka
-zagospodarować most na kanale po
bocznicy byłej Papierni przy ul.
Rotmistrza Witolda Pileckiego

Irmina Zielińska
Rada Osiedla
Smukała

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew

Wprowadzenie analizy terenów
wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

bardzo ogólny, uniemożliwiający
poznanie rzeczywistych intencji
zgłaszającej uwagę. Niemożliwe
jest stwierdzenie na podstawie
treści uwagi, czy rewitalizacja
miałaby obejmować ulice,
powiązane w jakikolwiek sposób
z obszarami wskazanymi do
zagospodarowania.
W przypadku uwag dot. budowy
mostu drogowego w ciągu ulicy
Karolewskiej i Żywieckiej oraz
mostu na kanale po bocznicy
byłej papierni, to należy
wskazać, że tereny te nie leżą na
obszarach wyznaczonych do
zagospodarowania ani nie są z
nimi bezpośrednio powiązane,
stąd uwagi nie zostały
uwzględnione. Uwaga dot.
budowy tamy na rzece Brdzie
nie została uwzględniona ze
względu na wniesioną przez
liczne podmioty propozycję
innej formy skomunikowania
nabrzeży Brdy – kładki pieszej,
która została ujęta w schemacie
zagospodarowania.
Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

ciekami wodnymi
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Smukalski i cześć
rzeki Brdy w
granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

administracyjnych miasta
Bydgoszczy.
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(klimatyczne,
florystyczne,
przestrzenne) terenu
wokół Zbiornika
Smukalskiego,
tradycja turystyczna
rejonu (miejsce
wypoczynku i relaksu
mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza
noclegowa i
campingowa.
Możliwości rozwoju
w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności.
Ponadto należy wziąć
pod uwagę fakt
poważnego
zliberalizowania
przepisów w tzw.
strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia
wody na Czyżkówku
dotyczących
korzystania z akwenu
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TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Zalewu Smukalskiego
oraz zmiany w
komunikacji (dwie
linie autobusowe 58 i
54). Istniejące i
krzyżujące się szlaki
piesze, istniejące i
planowane ścieżki
rowerowe, punkty
widokowe.
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V. Analiza
ekonomiczna w
zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Irmina Zielińska
Rada Osiedla
Smukała

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i część rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”), istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw.
strefie pośredniej ochrony
dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54). Istniejące i krzyżujące
się szlaki piesze, istniejące i
planowane ścieżki
rowerowe, punkty
widokowe.
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Irmina Zielińska
Rada Osiedla
Smukała

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.4 tereny
nadbrzeżne z
bezpośrednio
zlokalizowanymi
ciekami wodnymi
zlewni Zbiornika
Smukalskiego w
Bydgoszczy jak i poza
nią w kierunku Zalewu
Koronowskiego

Ująć w opracowaniu powyższą
koncepcję z analizą przystosowania
istniejącej infrastruktury turystycznej
(agroturystyka i hotelarstwo),
rekreacyjnej (szlaki turystyki pieszej –
najwięcej w okolicach Bydgoszczy),
rowerowej (szlak międzynarodowy R-1 i
lokalny BY 6001), wodnej- Szlak Brdy,
zdrowotnej (Domy Opieki Społecznej ,
Sanatorium, Szpital Przeciwgruźliczy,
Placówki rehabilitacyjne), edukacyjnej
(zespoły szkół o profilu podstawowogimnazjalnym i średnim). Ująć w
opracowaniu powstanie nowych tego
typu obiektów w dzielnicach, które w
odpowiednim połączeniu z zasobami
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Położenie dzielnic w Strefie
Ochronnej Ujęcia
Powierzchniowego Wody
Czyżkówko nie eliminuje
istnienia szeroko pojętego
przemysłu turystycznorekreacyjno- zdrowotnego,
gdyż poprzez rozwiązania
wskazane w powstałej w
latach ubiegłych koncepcji
zleconej przez U.M.
Bydgoszcz wypracowano
racjonalny sposób
użeglownienia odcinka
rzeki Brdy pomiędzy
Zalewem Koronowskim a

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Zalewu Koronowskiego i pozostałych
akwenów wodnych m. Bydgoszczy
stworzą ofertę na miano Kanału
Elbląsko-Augustowskiego z pochylniami
i całym zapleczem turystycznym.
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II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi .
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Jadwiga
Lewandowska
Rada Osiedla
Skumała
Opławiec
Janowo

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.
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Kanałem
Bydgoskim(koncepcja
międzygminna dwu gmin
Bydgoszcz i Koronowo)
Można zastosować
rozwiązania z silnikami
elektrycznymi bądź
mieszanymi które są
dopuszczalne obecnie.
Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Jadwiga
Lewandowska
Rada Osiedla
Skumała
Opławiec
Janowo

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.
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Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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Stary kanał
bydgoski od R.
Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Ścieżki pieszorowerowe.

Baza-zaplecze wodnorekreacyjne.

Przebudowa ścieżek pieszorowerowych z odpowiednim
oznakowaniem.

Udostępnienie bazy kajakowej na
obiektach „K.S GWIAZDA” oraz TKKF
„ŚWIT” (również łódki oraz żaglówki.
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Bardzo zły stan techniczny.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Możliwość korzystania
przez mieszkańców osiedli
Wilczak-Jary, Okole,
Miedzyń-Prądy, Flisy

Uwaga niejasna. Zakłada się, że
intencją autora uwagi było
zwrócenie uwagi na konieczność
szerszego wykorzystania bazy
kajakowej „K.S GWIAZDA” TKKF
„ŚWIT”. Należy podkreślić, że
istotą dokumentu było
przedstawienie propozycji
zagospodarowania obszaru
Kanału Bydgoskiego. Powyższa
uwaga tyczy się natomiast
wykorzystania już istniejącej tam
bazy. Niemniej jednak
przeanalizowano zapisy
dokumentu i uzupełniono go o
możliwość szerszego
wykorzystania ww. bazy
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sportowej.
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Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Ławki i kosze na
śmieci.

Zwiększenie ilości ławek i koszy w
obrębie ścieżek pieszo-rowerowych.

Bardzo zanieczyszczony
teren oraz zniszczone ławki.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Oświetlenie.

Zmiana starej generacji lamp
oświetleniowych na całym odcinku
kanału.

Polepszenie
bezpieczeństwa.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Strumyk nad kanałem.

Rewitalizacja (oczyszczenie,
wzmocnienie nabrzeży oraz
wyremontowanie mostków).

Od lat brak było prac
rewitalizacyjnych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

79

Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Baza gastronomiczna.

Mobilne punkty gastronomiczne
(również kawiarenki).

Na spacerze każdy mógłby
usiąść, odpocząć, najeść się
i napić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Stary kanał
bydgoski od
R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.

Jarosław
Cholewczyński
Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Siłownia na świeżym
powietrzu.

Zamontowanie elementów siłowni przy
obiektach KS Gwiazda.

Preferowanie zdrowego
trybu życia

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Zaproponowano
wykonanie siłowni zewnętrznej
w Parku nad Starym Kanałem
pomiędzy ul. Józefa
Bronikowskiego a torami
kolejowymi.
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Stary kanał
bydgoski od

Jarosław
Cholewczyński

Ścieżka edukacyjna
przedstawiająca

Zamontowanie tablic – informatorów
edukacyjnych nad Kanałem we

Edukacja dla młodzieży
szkół podstawowych i

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Proponowane

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

53

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

R. Grunwaldzkiego
do ulicy
Bronikowskiego.
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Część II.1.2
dot. obszaru
Zielonej Doliny
Brdy

Rada Osiedla
Wilczak-Jary

Magdalena Zając
Rada Rodziców
przy ZS nr 22 w
Bydgoszczy

historię budowy
Kanału Bydgoskiego

Pominięcie kąpieliska
Zalewu Opławiec na
rzece Brdzie w
wykazie kąpielisk,
brak analizy rejonu
dzielnic Opławiec Smukała w zakresie
aktywizacji społecznogospodarczej.

współpracy z Muzeum Kanału
Bydgoskiego

Umieszczenie kąpieliska Zalewu
Opławiec na rzece Brdzie w wykazie
kąpielisk.
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gimnazjalnych

W dokumencie pominięto
funkcjonujące,
niesformalizowane
kąpielisko w obszarze
Zalewu Opławiec (Park u
zbiegu ulic OpławiecBiwakowa). Kąpielisko to
jest tłumnie odwiedzane
przez mieszkańców
zarówno dzielnicy Opławiec
i Smukała, jak i ze względu
na dogodny dojazd
komunikacją miejską przez
mieszkańców całego
miasta. W najbliższym
czasie w związku z
uruchomieniem kursów
autobusu miejskiego nr 54
do Smukały należy
spodziewać się zwiększenia
zainteresowania
wskazanym kąpieliskiem.
Ze względów
bezpieczeństwa należałoby
zwiększyć rangę (a tym
bardziej zaznaczyć
obecność kąpieliska) w

zagospodarowanie terenu
uwzględnia zamontowanie tablic
walorów historycznych nad
Kanałem Bydgoskim.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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projektowanym
dokumencie , ponieważ jest
to istniejące, a nie
potencjalne miejsce
wypoczynku, które co roku
pochłania miejskie środki
finansowe (na utrzymanie
czystości) oraz wymaga
nadzoru ratowniczego ze
względu na odnotowywane
tam niemal co roku
utonięcia.
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Część II.8.1

Magdalena Zając
Rada Rodziców
przy ZS nr 22 w
Bydgoszczy

84

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i

Waldemar
Michna
Społeczność

Pominięcie obszaru
Janowa wraz z
ośrodkiem i stanicą
wodną PTTK Janowo.

Wykonanie analizy i podkreślenie
walorów turystycznych obszaru Brdy na
odcinku gospodarowanym przez gminy
Koronowo i Osielsko.

W dokumencie nie ma
śladu wzmianki o innych
terenach niż obszar Brdy w
okolicy Koronowa i Zalewu
Koronowskiego –
całkowicie pominięty został
obszar w rejonie
Bożenkowo-Janowo

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zbiornik

Ujęcie w opracowaniu jako cel główny
„Koncepcji programowo-przestrzennej
dla przedsiębiorczości dotyczącej

Powyższy cel nie jest
sprzeczny z pkt. IV
niniejszego opracowania

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy leżało po
stronie członków BydgoskoToruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
Proponowany obszar nie został
wskazany ani przez Gminę
Koronowo ani przez Gminę
Osielsko, w związku z czym nie
ma możliwości objęcia go
analizą w ramach
przedmiotowego dokumentu.
Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Zalew Smukalski
uwzględniono w analizie
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NAZWA OBSZARU,
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CZĘŚĆ DOKUMENTU,
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ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

przystosowania istniejących przerzutni
tratew w m.Smukała, Tryszczyn i
Samociążek dla potrzeb turystyki
wodnej z zagospodarowaniem terenów
w wybranych lokalizacjach”.
Dodatkowo-przystosowanie
istniejących obecnie obiektów
kulturalno-oświatowych i zdrowotnych
oraz turystycznych do pełnienia funkcji
wynikających z w/wym koncepcji w
połączeniu z turystyką pieszą i
rowerową.

lecz idealnie się w niego
wpisuje tworząc to co
najistotniejsze i czemu ma
przyświecać to
opracowanie: pobudzeniu
działalności gospodarczej
na wskazanych terenach,
zrównoważonemu
rozwojowi m. Bydgoszczy,
promowaniu Bydgoszczy z
wielorakim
wykorzystaniem różnych
akwenów wodnych i z
różnym ich zastosowaniem,
ale i uwzględnieniem
aspektów środowiskowych
wynikających z istnienia na
obszarze dzielnic Parku
Krajobrazowego Zalewu
Koronowskiego.

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

ciekami wodnymi
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Lokalna dz.
Smukała gm.
Bydgoszcz

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

przedstawionej w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi
przedmiotowego dokumentu.
Odnosząc się do propozycji
zmiany, wyjaśnia się, że
proponowane zapisy nie zostały
wprowadzone do dokumentu,
ponieważ odnoszą się one do
terenów zlokalizowanych poza
wyznaczonymi do analizy
obszarami (Tryszczyn,
Samociążek). Natomiast
odnosząc się do m. Smukała, to
obszar ten nie został uznany za
optymalny pod kątem lokalizacji
kąpieliska, stąd też nie
przedstawiono dla niego
propozycji zagospodarowania.
Jednocześnie wyjaśnia się, że cel
dot. pobudzeniu działalności
gospodarczej na wskazanych
terenach, zrównoważonego
rozwoju m. Bydgoszczy,
promowania Bydgoszczy z
wielorakim wykorzystaniem
różnych akwenów wodnych i z
różnym ich zastosowaniem
został uwzględniony w części
strategicznej dokumentu
(rozdział IV, cel strategiczny 1.
Wzrost gospodarczy BTOF w
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TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

Ująć w opracowaniu powyższą
koncepcję z analizą przystosowania
istniejącej infrastruktury
turystycznej(agroturystyka i
hotelarstwo),rekreacyjnej(szlaki
turystyki pieszej –najwięcej w okolicach
Bydgoszczy),rowerowej(szlak
międzynarodowy R-1 i lokalny BY
6001),wodnej-Szlak Brdy,
zdrowotnej(Domy Opieki Społecznej
,Sanatorium, Szpital Przeciwgruźliczy,
Placówki
rehabilitacyjne),edukacyjnej(dwa
zespoły szkół o profilu podstawowogimnazjalnym i średnim)
Ująć w opracowaniu powstanie nowych
tego typu obiektów w dzielnicach
(potencjalne wybrane lokalizacje
istnieją) które w odpowiednim
połączeniu z zasobami Zalewu
Koronowskiego i pozostałych akwenów
wodnych m. Bydgoszczy jak i
Myślęcinka stworzą ofertę na miano
Kanału Elbląsko-Augustowskiego z
pochylniami i całym zapleczem
turystycznym-jedynym takim w
Europie.

Położenie dzielnic w Strefie
Ochronnej Ujęcia
Powierzchniowego Wody
Czyzkówko nie eliminuje
istnienia szeroko pojętego
przemysłu turystycznorekreacyjnozdrowotnego(który i tak
istnieje lecz w bardzo
uśpionej formie) gdyż
poprzez rozwiązania
wskazane w powstałej w
latach ubiegłych koncepcji
zleconej przez U.M.
Bydgoszcz wypracowano
racjonalny sposób
użeglownienia odcinka
rzeki Brdy pomiędzy
Zalewem Koronowskim a
Kanałem
Bydgoskim(koncepcja
międzygminna dwu gmin
Bydgoszcz i Koronowo)Jest
on z niezrozumiałych
powodów blokowany przez
MWiK Bydgoszcz którego
działania nie maja nic
wspólnego z Ochroną
Ujęcia Powierzchniowego.
(można zastosować

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

oparciu o zasoby wodne
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Waldemar
Michna
Społeczność
Lokalna dz.
Smukała gm.
Bydgoszcz

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zbiornik
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta oraz tereny
nadbrzeżne z
bezpośrednio
zlokalizowanymi
ciekami wodnymi
zlewni Zbiornika
Smukalskiego w
Bydgoszczy jak i poza
nią w kierunku Zalewu
Koronowskiego

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
Ponadto, należy podkreślić, że
proponowany obszar wykracza
częściowo poza obszar Zalewu
Smukalskiego, wskazanego do
analizy w dokumencie.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O
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ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

rozwiązania z silnikami
elektrycznymi bądź
mieszanymi które są
dopuszczalne obecnie).
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Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych,
ścieżki dla rolkarzy po obu stronach
Kanału w kierunku Nakła (służących
mieszkańcom m.in. Osowej Góry,
Flisów, Miedzynia, Prądów), ścieżka dla
rolkarzy również na całej długości
kanału a nie tylko na zaproponowanym
fragmencie (skwer na Flisach).

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od
strony Kanału, ulicami Janowiecka i
Tragerów w kierunku młyna Tańskich i
dalej wzdłuż Strugi Młyńskiej w
kierunku Białych Błót.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Dotyczy wszystkich
propozycji.
Dokument jest bardzo
ogólnikowy i nie precyzuje
jakie urządzenia mają
powstać wzdłuż Kanału
Bydgoskiego. Wnioskujemy
wyposażenie które
zaspokoi potrzeby
mieszkańców 4 dzielnic. Z
obserwacji mieszkańców
wynika, że nad kanałem
odbywa się wzmożony ruch
rowerowy oraz osób
biegających nie tylko z
naszej dzielnicy ale również
z innych stron miasta.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Odnosząc się
natomiast do uwagi dot. stopnia
ogólności przedmiotowego
dokumentu, należy podkreślić, iż
ma on charakter przede
wszystkim strategiczny i
wskazuje ogólnie kierunki
rozwoju terenów nadwodnych.
Konkretne rozwiązania
projektowe, w tym rodzaj
urządzeń, które miałyby
powstać wzdłuż Kanału
Bydgoskiego, zostaną wskazane
na etapie planowania inwestycji
mającej na celu
zagospodarowanie terenu nad
Kanałem Bydgoskim. Mając na
uwadze powyższe, w
dokumencie nie wskazano
konkretnych rozwiązań
projektowych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Przygotowanie ścieżek w taki sposób,
aby w okresie zimowym, wykonać
narciarską trasę biegową (uwzględnić
zakup wyciskarki do śniegu).

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Budowa małej infrastruktury, w tym
m.in. place zabaw, ławki, kosze na
śmieci, poidełka dla biegaczy, domki do
grillowania, skatepark, park linowy,
ścianka wspinaczkowa, boisk do piłki
plażowej i nożnej, itp.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Nie
uwzględniono uwagi w zakresie
zakupu wyciskarki do śniegu, ze
względu na fakt, iż dokument
ma wskazywać propozycje
zagospodarowania terenów nad
zbiornikami i ciekami wodnymi,
nie odnosi się natomiast do
kwestii zakupu środków
trwałych.
Place zabaw rozmieszczone
naprzemiennie po każdej
stronie kanału, skatepark w
pobliżu mostu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Ścieżka edukacyjna przedstawiająca
historię budowy Kanału Bydgoskiego.

Czy trzeba to uzasadniać?

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. W propozycji
zagospodarowania terenu
uwzględniono montaż tablic
walorów historycznych nad
Kanałem Bydgoskim
prezentujących historię kanału.
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Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Odpowiednie oświetlenie ścieżek na
całej długości.

Zapewnienie
bezpieczeństwa.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie

Budowa przepraw mostowych na
wysokości ul. Plażowa, ul.

Sprawa bardzo ważna.
Wskazuje na to m.in. fakt

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Żywiecka/Kruszyńska, ul.
Janowiecka/Puszczykowa.

dwukrotnego wskazania tej
inwestycji do programu 5/6

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Budowa miejsc do cumowania łódek,
kajaków na całej długości kanału.

Chodzi o praktyczne
wykorzystanie kajaków
które obecnie są na stanie
KS Gwiazda.

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Budowa infrastruktury gastronomicznej
– sanitarnej na terenie KS Gwiazda, nie
tylko przy Gwieździe ale również w
innych miejscach (stworzenie
warunków dla prywatnych inwestorów.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Bydgoszcz Kanał

Dariusz Smól
Bydgoskie
Stowarzyszenie
Miedzyń i Prądy

Nasadzenie drzew oraz
krzewów, stworzenie plant.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi .
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Jolanta Grądzka
Stowarzyszenie
Smukała KRS:
000044429

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Jolanta Grądzka
Stowarzyszenie
Smukała KRS:
000044429

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
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rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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II.1.2.1. Stopień
wodny
„Czyżkówko

Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

Proponowana
lokalizacja kąpieliska
na planowanym
zbiorniku retencyjnym
służącym
zaopatrzeniu ujęcia
komunalnego.

Usunąć.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Bezpieczeństwo ujęcia oraz
przepisy prawne
uniemożliwiają lokalizację
kąpieliska w strefie ochrony
sanitarnej ujęć wody pitnej

dwóch obszarów.

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Nie planuje się
lokalizacji kąpieliska na zbiorniku
retencyjnym, ale poniżej. Działki,
na których ma być zlokalizowane
kąpielisko na stopniu wodnym
Czyżkówko (działki 5/2, 6,7,8/1,
8/2, 9/1, 9/2, 10/2 i 11/2) nie są
zlokalizowane na terenie
ochronnym ujęcia wody
powierzchniowej „Czyżkówko”
(zarówno na terenie ochrony
bezpośredniej i pośredniej).
Dokładne granice strefy zostały
przedstawione w dzienniki
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Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz.
3483 – rozporządzenie nr
10/2012 Dyrektora
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2012 r. Strefa
ochronna znajduje się w
odległości około 650 m od
terenu kąpieliska.

Niezgodne ze stanem faktycznym.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Na podstawie mapy
akustycznej Bydgoszczy
obszar ten wykazuje
poziom hałasu LDWN w
przedziale 55-70 dB

Uwaga zasadna i uwzględniona

II.1.2.4. obszar
„Astoria”

Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
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II.1.2.4. obszar
„Astoria”

Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

Hałas komunikacyjny
poniżej 55 dB.

Niezgodne ze stanem faktycznym.
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II.1.2.5. Park
Centralny

Jacek
Goszczyński

Rozwój w kierunku
ogólnomiejskiego

Plany budowy wielopiętrowego
budynku mieszkalnego stoją w

99

Dla powietrza
atmosferycznego nie
stwierdza się
przekroczeń
dopuszczalnych
wartości odniesienia.

Przepisem regulującym
jakość powietrza jest
rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 24
sierpnia 2012 r. Nie ma w
nim mowy o poziomach
odniesienia – uwaga
dotyczy całego dokumentu.
Z uwagi na złą jakość
powietrza w tym rejonie
aglomeracja bydgoska
otrzymała najsłabszą klasę
C.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga niejasna. Zakłada się, że
intencją zgłaszającego uwagę
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Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

ośrodka sportu i
rekreacji.

sprzeczności z tym zapisem.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

było wskazanie sprzeczności
budowy wielopiętrowego
budynku mieszkalnego z
zapisami zawartymi w
dokumencie strategicznym pn.
Tereny wypoczynku i rekreacji w
Bydgoszczy – diagnoza stanu
istniejącego i kierunki rozwoju,
zgodnie z zapisami którego
teren parku uznano za
posiadający szczególny potencjał
rozwoju w kierunku
ogólnomiejskiego ośrodka
sportu i rekreacji. Należy
podkreślić, iż zadaniem
dokumentu nie jest ocena
zasadności realizacji tej
inwestycji w kontekście zapisów
dokumentu strategicznego.
Należy również wskazać, iż
zapisy ww. dokumentu
strategicznego nt. potencjału
terenu Parku Centralnego do
pełnienia funkcji
ogólnomiejskiego ośrodka
sportu i rekreacji nie mają
charakteru wiążącego, tym
samym nie wykluczają realizacji
ww. inwestycji. Odnosząc się
natomiast do proponowanej
lokalizacji kąpieliska, należy
stwierdzić, iż nie stoi ona w
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sprzeczności z planami budowy
wielopiętrowego budynku.
Obiekt ten, dla którego wydano
już pozwolenie na budowę,
będzie stał na wysokości ul.
Krakowskiej, na zachód od Hali
Widowiskowo-Sportowej
„Łuczniczka”, w stronę Starego
Miasta. Natomiast
proponowana lokalizacja
kąpieliska znajduje się na
wschód od wspomnianej Hali, w
stronę ul. Wyszyńskiego (drogi
krajowej nr 5).
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Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

W dokumencie nie
wydzielono obszaru
związanego z Wisłą w
granicach dzielnicy
Fordon
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Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony

Zagrożeniem dla
funkcjonowania
jeziora jest drastyczne
obniżenie poziomów
wód podziemnych

II.7.2. Jezioro
Borówno

Uzupełnić.

W związku z planami
rewitalizacji nabrzeża rzeki
w tym rejonie

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy leżało po
stronie członków BydgoskoToruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
Proponowany obszar nie został
wskazany przez Miasto
Bydgoszcz.

Uwzględnić.

Aktywizacja tego obszaru
bez uwzględnienia zmian
powierzchni zwierciadła
wody napotkać może na
barierę środowiskową

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Środowiska
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II.8.1. rzeka Brda

Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
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II.13.1. Jezioro
Kamionkowskie
II.16.1. Jezioro
Jezuickie

Jacek
Goszczyński
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
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II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi .
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Grzegorz Kozak
Zespół Szkół nr
22 w Bydgoszczy

stanowiących główne
źródło zasilania.
Jakość wód w starym
korycie Brdy zła z
uwagi na ograniczoną
prędkość przepływu
przez zaporę.

Stan czystości
odpowiada III klasie
czystości.

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wniosek nieprawidłowy.

Na jakość wody na tym
odcinku decydujący wpływ
ma nieuregulowana
gospodarka ściekowa oraz
osady denne.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Niezgodne ze stanem faktycznym.

Z uwagi na istotne funkcje
rekreacyjne obu jezior
należy wykorzystać
dostępne dane z 2013 r.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Grzegorz Kozak
Zespół Szkół nr
22 w Bydgoszczy

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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Gmina Czernikowo
Jezioro Stekleńskie
V. Analiza
ekonomiczna w
zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Tomasz Krasicki

Wnoszę o usunięcie
zapisu polegającego
na możliwości
utworzenia wokół
jeziora ścieżki
rowerowej typu single
track ( ścieżki
przełajowej,
crossowej).

„Rozważając warianty
zagospodarowania terenu, wzięto pod
uwagę budowę ścieżki rowerowej typu
single track (ścieżki przełajowej,
crossowej) jednak ze względu na jej
oddziaływanie na środowisko naturalne
oraz strefę ciszy zarówno na jeziorze jak
i wokół jeziora taki wariant jest
niemożliwy do realizacji”.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Miejsce planowanego
zadania polegającego na
utworzeniu ścieżki
rowerowej jest miejscem
cennym przyrodniczo.
Skarpa, na której rozważa
sie przedmiotowy wariant
zagospodarowania terenu
jest miejscem
występowania licznych
gatunków flory i fauny, w
tym taksonów
podlegających ochronie.
Zaplanowana jako wariant
ścieżka rowerowa typu
single track (ścieżka
przełajowa, crossowa)

Uwaga zasadna i uwzględniona.

68

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

będzie charakteryzowała
sie dużą ingerencją podczas
budowy i użytkowania w
środowisko naturalne
jeziora i otaczających go
skarp, a jazda rowerem
zapewne będzie miała
miejsce nie tylko w ściśle
wyznaczonym do tego
miejscu, ale i pozna nim
(tzw. „dzikie” przejazdy), co
naruszy w istotny sposób
funkcjonujące tam
ekosystemy.
Realizacja tego typu ścieżki,
a w szczególności jej
użytkowanie oddziaływać
będzie na przyrodę –
zarówno na zbiorowiska
roślinne, a także na
występujące tam gatunki
zwierząt (m. in. gadów,
płazów, ptaków i drobnych
ssaków). Proponowana
ingerencja będzie
prowadziła do
niekorzystnych zmian w
lokalnych ekosystemach i
zwiększy ryzyko
dynamicznej erozji zboczy
rynny jeziornej. Na
odcinkach szczególnie
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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trudnych do wykonania
pod kątem technicznym, a
w trakcie użytkowania do
pokonania przez
rowerzystów – w sposób
istotny zostanie
przyspieszona erozja
zboczowa, a co za tym idzie
wymywanie warstw gleby
co może znacząco wpłynąć
na wzrost trofii (żyzności)
wód jeziora Steklin. W
wyniku użytkowania ścieżki
będzie dochodziło do
gwałtownego uszkodzenia
darni a na odcinkach
leśnych także i runi leśnej.
Jednocześnie będzie
dochodziło także do
licznych uszkodzeń
mechanicznych roślin
(kwiatów, liści, złamania i
zmniejszenia wielkości
roślin) – szczególnie
podczas wyjeżdżania poza
wyznaczoną trasę i
tworzenia „dzikich”
przejazdów czy skrótów. w
odniesieniu do zwierząt,
niekorzystne zjawiska
związane z budową i
eksploatacją trasy mogą
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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prowadzić do zakłócenia
ich ostoi, zmiany zachowań,
odstraszenia, płoszenia,
zmian siedliskowych,
ograniczenia miejsc
rozrodu. Wyżej wskazane
zmiany mogą w
szczególności niekorzystnie
wpływać na gatunki
ptaków, które z mocy
właściwych aktów
prawnych podlegają w
Polsce ochronie.
Ponadto należy nadmienić,
że dla ochrony klimatu
akustycznego obszarów
cennych przyrodniczo
utworzono w tym miejscu
(jezioro Steklin i tereny
przylegające) strefy ciszy o
randze europejskiej (
zarządzenie Wojewody
Włocławskiego Nr 42/83 z
dnia 04.07.1983 r. Dz. Urz.
WRN Nr 3 poz. 29, Dz. Urz.
Woj. Włocławskiego Nr 24
poz. 222 z 1990 r.,
potwierdzone
Rozporządzeniem nr 46/99
Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 25
marca 1999r. w sprawie
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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ustalania i ogłaszania
wykazów aktów prawa
miejscowego
obowiązującego na terenie
województwa kujawskopomorskiego lub jego
części – Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 1999r Nr 19 poz.
117).
Jednocześnie Uchwałą Nr
XXIII/121/94 Rad Gminy w
Czernikowie z dnia 3 lutego
1994 r. utworzono strefę
krajobrazu chronionego w
obrębie jeziora Steklin pod
nazwą :Jezioro Steklin”.
Celem ochrony jest jezioro
o powierzchni 112,9 ha
wraz z otuliną brzegową
wzdłuż warstwicy 10m nad
poziomem morza wokół
jeziora oraz las grądowy. W
tym miejscu należy
podkreślić, że lasy grądowe
podlegają ochronie w
ramach Europejskiej Sieci
Natury 2000 – kod siedliska
9170. Siedliska te
chronione są również na
mocy krajowego
rozporządzenia Ministra
środowiska z dnia 13
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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kwietnia 2010r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących
przedmiotem
zainteresowania
Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących
się do uznania lub
wyznaczenia jako obszar
Natura 2000 (Dz. U. 2010
nr 77 poz. 510 ze zm.)
Należy także zauważyć, że
część wschodnia jeziora
przylega do korytarza
ekologicznego Doliny
Drwęcy – Dolina Dolnej
Wisły Zachodniej, a samo
jezioro położone jest ok.
0,5 km od granic Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Niziny Ciechocińskiej.
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Gmina Czernikowo
Jezioro Steklińskie
V. Analiza
ekonomiczna w
zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze

Tomasz Krasicki

Wnoszę o
dopuszczenie jako
wariantu
zagospodarowania
możliwość utworzenia
plaży z pomostem nad
jeziorem.

„Rozważając warianty
zagospodarowania terenu, wzięto pod
uwagę możliwość utworzenia plaży z
pomostem nad jeziorem. W wyniku
analizy nie wyklucza się takiej
możliwości jednak w miejscu gdzie
ukształtowanie terenu daje taką
możliwość”.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Prawdą jest, że brzegi
zbiornika są wysokie, co do
zasady, jednak istnieją
miejsca o ukształtowaniu
terenu umożliwiającym
wybudowanie plaży wraz z
infrastrukturą jej
towarzyszącą.
Uzasadnieniem

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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wskazaniem
wariantu
optymalnego
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Gmina Czernikowo
Jezioro Steklińskie
V. Analiza
ekonomiczna w
zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
ze wskazaniem
wariantu
optymalnego

powyższego jest to że przez
długi okres czasu taka plaża
nad Jeziorem Steklińskim
istniała. Była to jednakże
plaża tzw. dzika i w związku
z brakiem nakładów i
należytego utrzymania już
nie funkcjonuje.

Tomasz Krasicki

Aby uzyskać spójność
całego BTOF bądź jego
części należy
doprowadzić ścieżkę
rowerową (a w
przypadku braku
możliwości, na całym
odcinku, bądź
fragmentami należy
wyznaczyć i
odpowiednio
oznakować szlak) do
jeziora w miejsce
gdzie powstanie
wypożyczalnia
sprzętów wodnych,
pomost do
wodowania kajaków i
łódek oraz miejsce
gdzie powstanie
pomost wędkarski a
także tablice
historyczne

Istotą ZIT, a także analiz
wykonywanych przez tego
typu międzygminne
związki, jest to aby poprzez,
w pierwszej kolejności
diagnozę, a następnie
realizację zadań uzyskać
spójność społecznogospodarczą, w tym
połączenie przynajmniej
części ośrodków
tworzących BTOF.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Budowa ogólnie dostępnych pomostów
cumowniczych w Pieczyskach

W istniejących miejscach
cumowania wzdłuż
brzegów brak miejsca dla
jachtów gościnnych.
Wszystkie miejsca
cumownicze wynajęte.
Cumowanie przy pomoście
„miejskim” mogłoby być
płatne i zapewnić
podstawową infrastrukturę
tj. dostęp do wody, prądu,

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

odtwarzające
„zaginione osiedle”.
(W przypadku
dopuszczenia budowy
plaży również i do
niej). Ścieżka o której
mowa powinna łączyć
Jezioro Steklińskie
przez Czernikowo,
Zimny Zdrój z
Osiekiem (gm.
Obrowo) czyli
miejscem do którego
wybudowano ścieżkę
rowerową z Torunia,
która z kolei łączy się
ze ścieżkami
rowerowymi na
terenie powiatu
bydgoskiego.
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V.8. Gmina
Koronowo
V.8.2. Zalew
Koronowski
(KoronowoPieczyska)

Piotr Grzenia

W pozycji „Propozycje
zagospodarowania
terenu” proponuje
dopisać.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.
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toalety. Rozwiązanie
podobne jak w Iławie na
Jezioraku. Inwestycja
spowoduje lepszy dostęp
do infrastruktury
gastronomicznej i
rekreacyjnej Pieczysk

112
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V.8. Gmina
Koronowo
V.8.2. Zalew
Koronowski
(KoronowoPieczyska)

II.9.
Gmina Kowalewo
Pomorskie
II.9.1.
Jezioro Jeziorek
str. 110

Piotr Grzenia

Małgorzata
Chojnacka

W pozycji „Propozycje
zagospodarowania
terenu” proponuje
dopisać.

Błąd rzeczowy w
zdaniu: „W
odległości ok. 1 km na
południe od jeziora,
przez
miejscowość Mlewo,
przebiega droga
wojewódzka nr 649, a
w odległości
ok. 3 km na wschód –

Budowa przeprawy (mostu) zwodzonej
w miejscowości Krówka Leśna.

Budowa mostu
zwodzonego lub i
zastosowanie innego
rozwiązania w miejscu
istniejącego mostu stałego
spowoduje udostępnienie
dla ruchu turystycznego
dodatkowo dwóch
akwenów wodnych tj. Jez.
Stoczek i Jez. Piaseczno co
przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności
turystycznej obszaru
Zalewu Koronowskiego

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Miejscowość
Krówka Leśna nie wchodzi w
skład obszaru wyznaczonego do
analizy, jak również nie znajduje
się w jego bezpośrednim
otoczeniu. W związku z
powyższym nie ma możliwości
poddania tego obszaru analizie
w ramach przedmiotowego
dokumentu.

Korekta informacji.

Autostrada A1 przebiega w
odległości niespełna 2 km
na zachód od Jeziora
Jeziorek.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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autostrada A1 (…)”
Ponadto w kontekście
dostępności
komunikacyjnej
informacja ta ma
nieistotne znaczenie,
należałoby
wziąć pod uwagę
odległość od
najbliższego wjazdu
na autostradę.

114

115

II.9.1.
Jezioro Jeziorek
Baza noclegowogastronomiczna
str. 112

Kanał Bydgoski
II.18.2

Małgorzata
Chojnacka

Błąd rzeczowy w
zdaniu: „w
odległości ok. 6 km na
południowy-wschód
od jeziora znajdują
się:
Ośrodek
wypoczynkowy
Grodno oraz
ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy
w Zalesiu (Gmina
Chełmża).”

Marek Deptuła

Na terenie gminy
Sicienko do Kanału
Bydgoskiego
dochodzą jeszcze
dwie drogi
nieutwardzone z:
1. Kruszyna

Korekta informacji.

Wymienione ośrodki
znajdują się
w odległości ok. 6 km na
południowy zachód od
jeziora.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Dopisanie tych dróg w zawartej
analizie terenu.

Pozwali to na
dokładniejszą analizę
możliwości wykorzystaniu
terenu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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2. Zielonczyna
116

117

118

Kanał Bydgoski
V.18.2

Jezioro
Kamionkowskie
gmina Łysomic
plan
zagospodarowania
terenu działka
19/6

Gmina Łysomice,
Jezioro
Kamionkowskie

Marek Deptuła

Joanna
Kochanowska

Marcin
Studziński

Z uwagi na to, iż do
Kanału dochodzą
jeszcze dwie drogi
wymienione w pkt. 1

Parking wokół lokalu
gastronomicznego
Wiktoria

Parking samochodowy
planowany w
południowo –
wschodniej części
ośrodka spowoduje
zagrożenie dla
odpoczywających

Zaplanowano dodatkowo dwóch miejsc
postojowych obejmujących wiatę,
miejsce na ognisko oraz tablice
przyrodniczo-historyczne.

Pozwoli to na
uatrakcyjnienie
proponowanej trasy
ścieżki.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Miejsce do grillowania i dodatkowy
parking dla rowerów. Wszystko z
zachowaniem istniejącego
drzewostanu.

- dwa duże parkingi od
strony Turzna całkowicie
rozwiązują problem
parkowania aut.
- dodatkowy parking
zwiększy ruch samochodów
krążących w poszukiwaniu
wolnego miejsca blisko
plaży
- budowana ścieżka
rowerowa z Torunia
zwiększy napływ
rowerzystów
- stworzenie możliwości
grillowania z dala od
plażowiczów

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Przebiegająca przez
ośrodek ulica spełnia
głównie funkcje deptaka.
Utworzenie parkingu
samochodowego na terenie
ośrodka zintensyfikuje
ruch samochodowy i
spowoduje zagrożenie dla
poruszających się po ulicy
pieszych. Piesi nie maja

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Kategorycznie - nie tworzenie
parkingów na terenie ośrodka!!!
Dofinansowanie parkingów
funkcjonujących przed południowo –
wschodnim wjazdem do ośrodka w celu
obniżenia ceny pozostawiania na nich
samochodów.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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alternatywy, ponieważ
wzdłuż ulicy nie ma
chodnika, natomiast
zmotoryzowani mogą
zostawić pojazdy na
dużych, funkcjonujących od
dawna parkingach przed
południowo – zachodnim
wjazdem do ośrodka. W
szczycie sezonu letniego już
w tej chwili zdarza się, że
samochody poruszają się w
tłumie pieszych, bardzo
często dzieci.
Ostatni argument
przeciwko parkingowi –
usytuowanie go w
proponowanym miejscu w
znacznym stopniu
zakłóciłoby spokój
plażowiczów ze względu na
hałas wydawany przez
pojazdy

119

Gmina Łysomice,
Jezioro
Kamionkowskie

Marcin
Studziński

Rewitalizacja ścieżki
dookoła jeziora
jedynie z
maksymalnym
poszanowaniem jej
walorów
przyrodniczych

Ustawienie przy głównych plażach,
przez które przebiega ścieżka
regularnie (często!) opróżnianych
pojemników na śmieci. Przy większych,
najbardziej zaśmiecanych w sezonie
plażach uruchomienie monitoringu.
Podtrzymanie naturalnego charakteru
ścieżki, bez kostki brukowej i bez

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Ścieżka wokół jeziora
funkcjonuje już w tej chwili.
Jedną z jej głównych zalet
jest gwarantowana przez
nią bliskość przyrody. Każda
modernizacja ścieżki
polegająca na wyłożeniu jej
kostką brukową, wylaniu

Uwaga zasadna i uwzględniona.
Ponadto, wyjaśnia się, że w
ramach zagospodarowania nie
proponuje się wyłożenia ścieżki
kostką brukową czy asfaltem,
ale zakłada się zachowanie jej
naturalnego charakteru.

79

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

asfaltu.

120

Gmina Łysomice,
Jezioro
Kamionkowskie

Marcin
Studziński

Andrzej
Wiśniewski,
Zdzisława
Wiśniewska
121

Jezioro
Kamionkowskie

Posiadamy
domek
letniskowy na
terenie Ośrodka
nad Jeziorem
Kamionkowskim.

Podniesienie
standardu plaży

Opracowanie nie
uwzględnia faktu, że
obecnie przez
ośrodek przebiega
droga
samochodowa, co
stwarza znaczne
niebezpieczeństwo
dla osób
korzystających z
plaży i punktów
gastronomicznych.

Nawiezienie świeżego piasku na plażę
kąpieliska południowego

Istnieje możliwość wytyczenia drogi po
za ośrodkiem.

asfaltu, itp. na pewno
zniszczy jej podstawowe
zalety.
Główny problem, którym
należałoby rozwiązać
modernizując ścieżkę jest
kwestia olbrzymiej ilości
śmieci zalegających,
szczególnie w sezonie
letnim, na każdej plaży,
przez którą przebiega.
Świeży piasek na plaży
podniósłby znacząco
walory kąpieliska. W
pobliżu jeziora znajduje się
kilka żwirowni, co miałoby
wpływ na zdecydowane
ograniczenie kosztów
takiego przedsięwzięcia.

Poprawa bezpieczeństwa
korzystających z plaży i
punktów gastronomicznych
oraz zmniejszenie emisji
spalin.
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i częściowo
uwzględniona. W dokumencie
wskazano w propozycjach
zagospodarowania obszaru
Jeziora Kamionkowskiego
wskazano w propozycjach
zagospodarowania możliwość
wytyczenia drogi poza granicami
ośrodka. Ponadto, uzupełniono
zapisy dot. funkcjonowania
terenu parkingowego, wskazano
również na konieczność
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Opracowanie
ponadto nie
uwzględnia faktu
istnienia dużego
terenu
parkingowego przed
wjazdem do ośrodka
od strony Turzna, za
to planowane jest
wycięcie części lasu i
budowa
parkingu po prawej
stronie jeziora.
Opracowanie pomija
również sprawy
uporządkowania
dróg wewnętrznych
w ośrodku oraz
oczyszczenie
kanałów płynących
na obrzeżach
Ośrodka, w
szczególności kanału
stanowiącego
granicę ośrodka od
strony południowej.
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Gmina Łysomice
Jezioro
kamionkowskie
plan
zagospodarowania

Marian
Błaszkiewicz
Stowarzyszenie
Prywatnych
Właścicieli

Parking wokół lokalu
gastronomicznego
Wiktoria

uporządkowania dróg
wewnętrznych oraz oczyszczenia
kanałów zlokalizowanych na
terenie ośrodka.

Stojaki dla rowerów
Miejsce do grillowania
Siłownia zewnętrzna

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Sprzeciwiamy się
zwiększeniu ruchu
samochodów na terenie
ośrodka poprzez budowę
parkingu bezpośrednio przy

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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terenu
Działka 19/6

123

II. 8. 2. Zalew
Koronowski
(str. 103)

Domków
Kamionki Jezioro

Aneta Krużyńska
Urząd Miejski w
Koronowie

plaży. Istniejące parkingi są
wystarczająco pojemne,
niestety płatne, co
powoduje dzikie
parkowania w okolicy.
Budowana ścieżka
rowerowa zwiększy napływ
rowerzystów. Dobrym
miejscem na stojaki dla
rowerów byłby teren
planowanego parkingu.
Można tam również
wyznaczyć miejsce do
grillowania (blisko plaży a
jednak na uboczu) oraz
urządzić siłownie
zewnętrzną.
Szersze ujęcie opisu
lokalizacji. Zawarty
opis i analiza terenu
Zalewu
Koronowskiego jest
ograniczona tylko do
opisu kąpieliska w
Pieczyskach,
pomijając pozostałą
część terenu.

W związku ze znacznym pominięciem
opisu dużej części obszaru Zalewu
Koronowskiego i wzięciem pod uwagę
jedynie kąpieliska w Pieczyskach,
opisem i aktywizacją społecznogospodarczą należy objąć również
pozostały teren Zalewu Koronowskiego.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Szersze ujęcie opisywanej
lokalizacji wynika z
istotnego faktu, iż
Pieczyska nie stanowią
całego obszaru Zalewu
Koronowskiego.

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Do analizy
został wyznaczony obszar
kąpieliska w Pieczyskach, nie zaś
całego Zalewu Koronowskiego.
Należy podkreślić, że charakter
przedmiotowego dokumentu nie
umożliwia przeanalizowania
całego obszaru Zalewu
Koronowskiego. Ze względu na
dużą powierzchnię tego obszaru
i jego zróżnicowanie zasadne
było ograniczenie obszaru do
analizy. Przeanalizowanie całego
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obszaru Zalewu Koronowskiego
wiązałoby się z koniecznością
przeprowadzenia szerokiej
analizy dot. stanu środowiska,
uwarunkowań formalnoprawnych, stanu infrastruktury.
W związku z krótkim okresem
czasu na opracowanie
dokumentu, rzetelne
przeprowadzenie tego typu
analizy jest niemożliwe.
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V.8.2. Zalew
Koronowski
(str. 247)

Aneta Krużyńska
Urząd Miejski w
Koronowie

Rozszerzenie
propozycji
zagospodarowania
terenu Zalewu
Koronowskiego.

W związku z potrzebą rozszerzenia
działań aktywizacyjnych na cały obszar
Zalewu Koronowskiego proponuje się
dodatkowo ująć projekty tj. m.in. :
- budowa nowych marin ekologicznych;
- wybudowanie stanic wodnych dla
wodniaków;
- zagospodarowanie kąpielisk
zlokalizowanych nad Zalewem np. w
Samociążku.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Wybudowanie sieci
ekologicznych marin, stanic
wodnych oraz
zagospodarowanie
kąpielisk np. w Samociążku
przyczyni się do rozwoju
turystyki żeglarskiej na
obszarze Zalewu
Koronowskiego, a także do
wzrostu ruchu
turystycznego poprzez
zwiększenie liczby
użytkowników akwenu oraz
turystów wypoczywających
nad Zalewem
Koronowskim. Zmiany te
zapewnią także
odpowiednie zaplecze dla
użytkowników Zalewu
Koronowskiego, poprawią

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Jak
stwierdzono w punkcie
poprzednim nie ma możliwości
zwiększenia obszaru do analizy,
a tym samym wprowadzenia
propozycji zagospodarowania
terenu wykraczającego poza
wyznaczony obszar.
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warunki sanitarne i
ochronę środowiska
naturalnego akwenu.
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II.8. Gmina
Koronowo
V.8. Gmina
Koronowo

Rafał Gibas
Urząd Miejski w
Koronowie

Brak obszaru Rynny
Jezior Byszewskich.

Dodanie do obu rozdziałów obszaru
Rynny Jezior Byszewskich, dodanie
propozycji projektowych dot.
zagospodarowania obszaru.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Jest to wyjątkowo
malowniczy i atrakcyjny od
strony turystycznej obszar
jezior, położony na terenie
Gminy Koronowo. Jedną z
miejscowości w jego
granicach jest Byszewo z
pocysterską świątynią pw.
Św. Trójcy i Sanktuarium
NMP Królowej Krajny w
Byszewie. Jest to też obszar
chronionego krajobrazu.
Łańcuch Jezior Byszewskich
biegnie niemal równolegle
do Zalewu Koronowskiego.
Wszystkie jeziora są wąskie,
wydłużone, głębokie, o
wysokich brzegach.
Większość jest
wkomponowana w
kompleks leśny okalający
zewsząd Zalew Koronowski.
Rzadko w Polsce można
spotkać w jednym miejscu
tak malownicze skupiska
dębów, grabów, buków i
wiązów. Okolice te to
również raj dla wędkarzy,

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy miało
miejsce na etapie prac
przygotowawczych związanych z
opracowaniem dokumentu.
Obszar Rynny Jezior Byszewskich
nie został wskazany do analizy,
stąd też nie został poddany
analizie w ramach
przedmiotowego dokumentu.
Ponadto, uwzględnienie obszaru
pozostawałoby w sprzeczności z
metodologią opracowania
dokumentu, wynikająca ze
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w tym opisu
przedmiotu zamówienia,
zgodnie z którym każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
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grzybiarzy i wszelkich
innych łowców przygód.
Liczna jest również
populacja ptaków
śpiewających: drozdów,
zięb, kosów, wilg. Ze
względu na wyjątkowe
walory przyrodniczokrajobrazowe, niezbędnym
wydaje się ujęcie jego
zagospodarowania w
analizowanym dokumencie
– pod względem
turystycznym, wyposażenia
w infrastrukturę
turystyczną
uatrakcyjniającą pobyt
osobom odwiedzającym
oraz eksplorującym jego
zakątki.
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V.19. Miasto i
Gmina Solec
Kujawski
V.19.1. Obszar
nadwiślański

Teresa Substyk
Gmina Solec
Kujawski

Zagospodarowanie
terenu powinno
obejmować :
przeprawę promową
wraz z infrastrukturą,
marinę ( port
jachtowy z zapleczem
technicznym i
kubaturowym,
parkingiem i polem
namiotowymi oraz

Dopisać należy:
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
przeprawę promową wraz z
infrastrukturą,
marinę ( port jachtowy z zapleczem
technicznym i kubaturowym,
parkingiem i polem namiotowymi oraz
bulwar nadwiślański –nabrzeże
rekreacyjne,
port multimodalny
Opis:

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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bulwar nadwiślański –
nabrzeże rekreacyjne,
port multimodalnymultimodalną bazę
kontenerową na rzece
Wiśle na granicy
Solca Kujawskiego i
Bydgoszczy

Marina
Nabrzeże południowe portu
jachtowego jest centralnym węzłem
powiązań komunikacyjnych
przewidzianych elementów
zagospodarowania obrzeża pełniąc rolę
południowego i południowowschodniego nabrzeża basenu portu i
przystani jachtowej , jednocześnie
łączy:
a/ przytań jachtową z portem
podstawowym i parkingiem
b/ półwysep z cyplem
c/ port i przystań jachtową z zapleczem
kubaturowym ( mariną).
Wstępnie przyjęto podwójną formę
nabrzeża południowego z górnym
poziomem stałym na poz. Ok. 33,5
mnpm, zabezpieczoną barierkami i
dolnym zmiennym poziomem
równoległego pomostu, powiązanych
razem schodami i trapami.
Dolny (zmienny) poziom ze względu na
bliskość położenia zabudowy zaplecza,
może być wykorzystany na cumowanie
wypożyczanego sprzętu ( kajaki , łodzie,
itp.)
Port techniczny pełni funkcję
uzupełniającą dla przystani jachtowej,
umożliwiając poprzez lokalizację placu
manewrowego oraz slimu, wodowanie
jednostek.

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Zlokalizowany w bliskości drogi
dojazdowej, parkingu i zaplecza
kubaturowego może pełnić dodatkowe
funkcję:
a/ dodatkowej przystani dla statków
turystycznych ,
b/ miejsca stałego cumowania promu w
okresie zimowym
c/ innych funkcji technicznych (obsługa
jednostek pływających).
Parking portowy zlokalizowany w
bezpośrednim sąsiedztwie portu
technicznego ze slimem, półwyspu z
polem biwakowym i zapleczem
kubaturowym (mariną) przeznaczony
jest na postój samochodów
osobowych, samochodów z naczepami
dla transportu jednostek pływających,
autobusów.
Lokalizacja kubatury Mariny ma być na
bezpiecznym poziomie terenu (min.
36,0 mnpm) tj. na poziomie
przekraczającym odnotowany maks.
Poziom wody stulecia.
Przyjęta lokalizacja przewyższa
projektowany poziom nabrzeża portu o
ok. 2,5 m. Powiązanie komunikacyjne
odbywać się będzie dwoma dojściami
(do portu głównego/technicznego i
przystani jachtowej), w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi dojazdowej przy ul.
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Żeglarskiej.
Lokalizacja przewyższająca od strony
Wisły o min. 2,5 m stanowi o
znaczących naturalnych walorach
ekspozycyjnych obiektu.
Basen portu jachtowego, jak i wejście
do portu ukształtowane przez zbliżenie
geometrycznych form Cypla i Półwyspu.
Nabrzeże (omówienie wyżej) wstępnie
pozwala na lokalizację wszelkich
jednostek pływających od
wypożyczanego sprzętu pływającego
(kajaki, łodzie) , poprzez jachty do
wielkości do ok. 12m , do małych
statków turystycznych , barek oraz
promu.
W przystani jachtowej z prostopadłymi
pomostami i trapami wprowadzono 3
sekcje cumownicze:
a/ dla jachtów do 6m ( ok. 60
jednostek)
b/ dla jachtów do 9m ( ok. 35
jednostek)
c/ dla jachtów do 12m ( ok.15
jednostek).
Port Multimodalny - multimodalna
baza kontenerowa na rzece Wiśle na
granicy Solca Kujawskiego i Bydgoszczy
realizowany będzie w 2-ch etapach. W
pierwszym etapie budowy portu, który
nazywamy także multimodalną bazą
kontenerową przewiduje się
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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zagospodarowanie terenu o
powierzchni ok. 25-30 ha (w wersji
docelowej do 170 ha). W ramach
pierwszego etapu budowy przewiduje
się następujące zagospodarowanie
terenu:
port śródlądowy o powierzchni ok. 3
ha, o pojemności 1 700 TEU;
bocznica kolejowa ok. 5 km torów
kolejowych;
place składowe o pojemności 70 000 t;
magazyny o powierzchni ok. 10 000 m²;
pomieszczeniami biurowe o
powierzchni 1 500 m²;
parking dla pojazdów TIR;
urządzenia do załadunku i wyładunku
towarów (wielkość przeładunków 750
tys. T. rocznie).
W chwili obecnej wytypowany obszar
nie posiada odpowiedniego zaplecza
infrastruktury transportowej.
Niezbędne będzie wybudowanie
bocznicy kolejowej z dojazdem do
głównego szlaku Bydgoszcz-Toruń .
Elementy te, są już przedmiotem
wstępnych analiz i będą rozpatrywane
w odrębnych, branżowych
opracowaniach.
Na zlecenie Gminy Solec Kujawski, jako
inicjatora i dotychczasowego
koordynatora, wspieranego przez
samorząd województwa, zostały
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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przygotowane następujące
opracowania:
 analiza hydrotechniczna możliwości
lokalizacji bazy przeładunków
kontenerowo-masowych w rejonie
Solca Kujawskiego,
 uwarunkowania środowiska
przyrodniczego i społecznoekonomicznego budowy portu
multimodalnego w gminie Solec
Kujawski,
 budowa platformy transportu
multimodalnego w Solcu Kujawskim
w świetle przepisów prawa pomocy
publicznej Unii Europejskiej,
 uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia „Budowa
multimodalnej bazy kontenerowej
na Wiśle w Solcu Kujawskim”.
Inwestycja przyczyni się do dalszego
rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, do zwiększenia efektywności
transportowej i energetycznej, do
wykorzystania Wisły do
obsługi transportowej .
Przeprawa promowa wraz z
infrastrukturą
Zadanie to obejmuje:
Budowę przystani północnej i
południowej, w tym pochylni dla

Lech Consulting Sp. z o. o.
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promu, obsługi komunikacyjnej
przystani promowej, (droga dojazdowa
jedno i dwukierunkowa, pas
oczekiwania na prom, plac manewrowy
przed pochylnią, parking, pieszojezdnia, pas postojowy dla
wjeżdżających na prom, komunikacji
pieszych, oświetlenie)
Rozbudowę i budowę drogi
wojewódzkiej, w tym skrzyżowanie
skanalizowane z droga nr 80 z
oświetleniem
Zakup promu.
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II.16 Gmina Nowa
Wieś Wielka
II.16.1 Jezioro
Jezuickie
od strony 150

Jolanta Diering
w imieniu
Zarządu
Stowarzyszenie
Lepszy Prądocin

Prosimy o
uzupełnienie
wiadomości o bardzo
istotną informację na
temat folkloru
miejscowości
Chmielniki.

Południowa część brzegów Jeziora
Jezuickiego w okolicy drogi krajowej nr
25 przylega do terenów prywatnych. W
tym miejscu łąka w sąsiedztwie brzegu
jeziora dzierżawione jest przez
indywidualnych wędkarzy. Stworzyli tu
oni rodzaj „przystani wodnej”, której
architektura przypomina zdezelowany,
spory tabor cygański. Wędkarze
biwakują tu od wiosny do jesieni z
ogromnym upodobaniem, korzystając z
uroków obcowania z przyrodą. Stają tu
jedna za drugą przyczepy kempingowe,
szopy, latryny sławojki grodzone czym
się da - jak za dawnych czasów.
Samochody wędkarzy parkują w
bezpośrednim sąsiedztwie wody - im
bliżej tym lepiej. Miejsce to rozrasta się

Lech Consulting Sp. z o. o.
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W kontaktach z
urzędnikami oraz
samorządowcami wiele
razy podnosiliśmy temat
„rekultywacji” jeziora
Jezuickiego. Wiemy, że to
bardzo złożone i kosztowne
przedsięwzięcie, jednak
uważamy, że można podjąć
„drobne działania” które
przyczynią się do
podniesienia atrakcyjności
jeziora Jezuickiego od
strony wizualnej.
Uprzejmie prosimy o
podjęcie działań mających
na celu zdyscyplinowanie
właścicieli gruntów

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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i brzydnie z roku na rok i choć
wszystkich to zasmuca nikt nie potrafi
podjąć działań zmierzających do
naprawy tej sytuacji – taki folklor
lokalny, wizytówka gminy Nowa Wieś
Wielka.
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Gmina Chełmża,
jez. Grodzieńskie

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Gmina Łubianka,
jez. Kozielec

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Planowana
infrastruktura i
zagospodarowanie
terenu nie powinno
ograniczyć obszaru dla
wędkowania.
Organizacja kąpieliska
utrudni wędkowanie z
płd, brzegu jeziora.

leżących nad jeziorem, w
kwestii podniesienia
estetyki terenu i
przystosowania
„architektury” tego miejsca
do wymogów
obowiązujących tu planów
zagospodarowania
przestrzennego, a także
zobowiązanie do
przestrzegania obowiązku
korzystania z parkingów
oddalonych od jeziora oraz
zachowania wymogów
sanitarnych, co jest
zdaniem urzędników UG
niewykonalne, ponieważ
teren jest własnością
prywatną.

Zabezpieczenie miejsca dla
wędkowania na przeciwległym brzegu.

Budowa parku kulturowego
ograniczy dostęp do jeziora
dla wędkarzy, którzy
powinni mieć zapewnione
miejsce do wędkowania na
przeciwległym brzegu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uregulowanie dojazdu wschodniej
części jeziora poprzez utwardzenie
skarp i utwardzenie drogi.

Wprowadzenie zmiany
pozwoli na
zagospodarowanie także
wschodniego brzegu
jeziora, umożliwi oprócz
rekreacji także

Uwaga zasadna i uwzględniona.
W propozycjach
zagospodarowania terenu nad
jeziorem uwzględniono
wykonanie pomostu
wędkarskiego oraz stanowisk dla
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wędkowanie.

wędkarzy dostosowane do
potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Jednocześnie informuje się, że
zrezygnowano z propozycji
zorganizowania kąpieliska.

130

Gmina Łysomice
jez.
Kamionkowskie

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Rozszerzenie oferty
kierowanej do
wędkarzy o slip do
wodowania łodzi.

Budowa slipu do wodowania łodzi w
pobliżu pomostu wędkarskiego
wysuniętego najbardziej na zachód.

Poprawa warunków
uprawiania wędkarstwa
nad jez. Kamionki.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

131

Gmina Miasta
Toruń, Struga
Toruńska, Struga
Lubicka i rz.
Drwęca

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Budowa pomostów
wędkarskich nad
stawem Kaszownik

Oprócz pomostu głównego w planie
zagospodarowania terenu powinny
znaleźć się kładki wędkarskie i
stanowiska dla osób
niepełnosprawnych.

Uatrakcyjnienie Kaszownika
także dla wędkarzy i osób
niepełnosprawnych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

132

Gmina Miasta
Toruń, Struga
Toruńska, Struga
Lubicka i rz.
Drwęca

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Struga Toruńska w
Grębocinie dzielnica
Cegielnia ma
nieregularny przepływ

Zapewnienie swobodnego przepływu
Strugi Toruńskiej w Grębocinie poprzez
zamykanie śluz.

Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu będzie
możliwe, gdy przepływ
Strugi Toruńskiej będzie
nienaruszony i stały

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Rekreacyjne użytkowanie
Portu Zimowego nie może
kolidować z miejscem
naturalnego tarła ryb.

Wyjaśnia się, że ze względu na
brak możliwości zmiany sposobu
użytkowania portu,
zrezygnowano z propozycji
utworzenia na jego terenie
infrastruktury o charakterze
rekreacyjnym. Mając na uwadze
powyższe, nie wprowadzono do
dokumentu zapisów
dotyczących uwzględnienia w

133

Gmina Miasta
Toruń Kępa
Bazarowa, Zamek
Dybowski i Port
Zimowy

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Uwzględnienie w
planie
zagospodarowania
Portu Zimowego
naturalnych tarlisk
sandacza

Włączenie Portu Zimowego w skład
obwodu rybackiego Wisły i
użytkowanie go z uwzględnieniem
naturalnych tarlisk sandacza.
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planie zagospodarowania Portu
Zimowego naturalnych tarlisk
sandacza.

134

135

136

Gmina Łubianka,
jez. Kozielec

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Uatrakcyjnienie
jeziora także pod
względem
wędkarstwa.

Gmina Lubicz,
Dolina Drwęcy

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego w
Toruniu

Oprócz szlaku
turystycznego należy
zapewnić swobodną
migrację ryb
dwuśrodowiskowych.

Toruń Port Zimowy

Magdalena
Kamińska

Str. 228 Port Zimowy
posiada
istotny potencjał do
pełnienia funkcji
przemysłowej i
usługowej w zakresie
obsługi żeglugi
rzecznej ze
względu na
funkcjonujące na jego
terenie warsztaty
remontowe, które
mogą stanowić
istotną bazę
usługową w zakresie
remontów,
konserwacji oraz
konstrukcji sprzętu

Stworzenie stanowisk wędkarskich,
także dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz funkcji rekreacyjnej
jezioro będzie sprzyjało
także wędkowaniu, również
dla osób
niepełnosprawnych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Stworzenie przepławek dla migrujących
ryb w ramach zagospodarowania Doliny
Drwęcy.

Dolina Drwęcy to obszar
ochrony siedlisk i rezerwat
przyrody, który powinien
umożliwić migrację ryb
dwuśrodowiskowych.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Zlikwidować port zimowy.

Mieszkam przy Porcie
Zimowym i nie bardzo
wyobrażam sobie dalszy
rozwój infrastruktury
zaplecza remontowego. Od
wczesnej wiosny do jesieni
panuje tu ogromny hałas
powodowany nieustannymi
naprawami starych
statków. Z tym hałasem nic
nie można zrobić, bo
rzekomo nie narusza
„dobowych” norm hałasu.
W analizie zapomniano
albo nie dostrzeżono
potencjału ul. Popiełuszki,
która stanowi teraz
naturalne przedłużenie

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Przedmiotem
dokumentu nie jest analiza
zasadności funkcjonowania
Portu Zimowego, a jedynie
przedstawienie propozycji jego
zagospodarowania na potrzeby
aktywizacji społecznogospodarczej, stąd też nie
uwzględniono uwagi w zakresie
likwidacji Portu Zimowego.
Odwołując się natomiast, do
podkreślonego potencjału ul.
Popiełuszki, uzupełniono
dokument o zapisy dot. ulicy, w
tym również jej możliwego
zagospodarowania.
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pływającego.
Aktywizacja
społecznogospodarcza tego
obszaru powinna być
oparta na współpracy
z właścicielem obiektu
–
Regionalnym
Zarządem Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Działaniem
koniecznym do
aktywizacji tego
obszaru i podniesienia
jego znaczenia w
transporcie
śródlądowym
jest rozbudowa i
modernizacja
istniejącej tam
infrastruktury
zaplecza remontowo
stoczniowego.

137

Czernikowo Steklin

Mieczysław
Kasprowicz

Proponowana
infrastruktura

Bulwaru i jest traktem
prowadzącym do Parku
Miejskiego na Bydgoskim
Przedmieściu. W okresie
letnim setki osób
przechodzi tą drogą,
spaceruje, a obok stara
stocznia remontowa…..
Chciałam także przy okazji
wyrazić swoje ubolewanie
w kwestii sposobu
prowadzenia tych
konsultacji. Kto ma o nich
się dowiedzieć? Jeśli ktoś
nie korzysta z Internetu to
niby w jaki sposób ma
dotrzeć do informacji? Dla
kogo są te konsultacje? Dla
ludzi czy dla instytucji? Czy
byłoby problemem zawiesić
plakaty na obszarach
objętych konsultacjami?
Czy przeciętny Kowalski,
który nie zagląda do
Internetu lub zwyczajnie
nie ma do niego dostępu, w
jaki sposób ma się
dowiedzieć, że trwają
konsultacje?
Proponuję w okolicach przystani –
wypożyczalni sprzętu wodnego budowę
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przystani w Steklinku
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Radny Gminy
Czernikowo

zagospodarowania
obrzeża jeziora Steklin
warta wdrożenia, brak
mi jedynie kilku
elementów.

wiaty i stojaków rowerowych oraz
miejsca na ognisko. Celowa byłaby
budowa drugiej przystani wraz
infrastrukturą towarzyszącą po stronie
zespołu parkowego w Steklinie.
Również w końcowych odcinkach
jeziora przy drodze krajowej nr 10 oraz
w okolicach m. Niedźwiedź montażu
stojaków rowerowych i miejsc na
pikniki.

pojazdem mechanicznym
jest znacznie utrudniony z
uwagi na drogę
prowadzącą w jarze często
wymywanym w trakcie
dużych opadów. Znacznie
łatwiejszy jest dojazd
rowerami szczególnie
mając na uwadze młodzież.
Brakuje również
wyznaczenia miejsca na
parking dla samochodów
w okolicach gdzie droga
wchodzi do jaru.
Natomiast przystań po
drugiej stronie w pobliżu
kompleksu mieszkalnego
po byłym SHRO Steklin
znacznie ułatwiłoby
korzystanie z pięknego
akwenu zarówno
mieszkańcom Steklina jak i
innych mieszkańcom
wschodniej części Gminy.
Temu samemu celowi
służyły by miejsca
piknikowe i parkowania
rowerów w końcowych
odcinkach jeziora.

Mieczysław
Kasprowicz

Proponowana
infrastruktura jest w

Przy plaży proponuję montaż kilku
stojaków na rowery.

Do plaży przy jeziorze
Zacisze przyjeżdża dużo

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

138

Czernikowo
Zacisze
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Radny Gminy
Czernikowo

zasadzie
wystarczająca.

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Wskazanie
obszarów do analizy leżało po
stronie członków BydgoskoToruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Każdy z
członków BTOF miał możliwość
wskazania maksymalnie dwóch
obszarów do analizy.
Proponowany obszar nie został
wskazany przez Gminę
Czernikowo, w związku z czym
nie ma możliwości objęcia go
analizą w ramach
przedmiotowego dokumentu.

W niniejszym opracowaniu brakuje mi
uwzględnienia jeziora Kijaszkowo.
Stanowi ono miejsce wypoczynku dla
mieszkańców Mazowsza i innych
miejscowości położonych w pobliżu. Na
tym jeziorem funkcjonował do
niedawna ośrodek wypoczynkowy
„Ellos”, również teraz działa tam
gospodarstwo agroturystyczne. Moim
zdaniem celowe byłoby objęcie również
tego jeziora powyższym programem z
uwzględnieniem podobnego
zagospodarowania jak w przypadku
jeziora Zacisze czy Steklin.

Mieczysław
Kasprowicz
Radny Gminy
Czernikowo

139

młodzieży rowerami stąd
konieczność postawienia
stojaków rowerowych.

140

Mapa, Schemat
zagospodarowania
terenu, Jezioro
Jezuickie

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

Oznaczenie na mapie
trasy do Torunia w
stronę południową,
drogą powiatową
przez Nową Wieś
Wielką, Leszyce,
Chrośnę – odległość
do Torunia 65 km.

141

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 150

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„…w jego południowej
części…”

„65 km” zmienić na „56 km”.

Rzeczywista odległość tej
trasy do Torunia wynosi 56
km.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„… zachodniej”

Zmienić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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142

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 150

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„… przede wszystkim
drogi
nieutwardzone…”

„… drogi leśne nieutwardzone…”

Dopisać.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

143

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 150

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„…dojazd rowerem,
ulicą Dąbrowa…”

„…dojazd rowerem z Bydgoszczy, ulicą
Dąbrowa…”

Dopisać.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

144

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 154,
Stan środowiska
naturalnego i
zagrożenia, tereny
zielone i obiekty
chronione

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„… Teren
przewidywany do
zagospodarowania nie
jest zagrożony
powodzią”

Dopisać, po kropce : „Poziom wody w
jeziorze nie jest regulowany, występują
cyklicznie duże wahania, skutkiem
czego duża część pomostu jest nad
plażą”.

Dopisać.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

145

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 155,
Analiza przemysłu
turystycznego i
wykorzystania
rekreacyjnego, w
tym obiekty o
szczególnej
wartości
turystycznej

„… punktami
gastronomii,
obiektem wraz z
altaną pozwalającym
na organizowanie
różnorodnych
imprez…”

„… punktami gastronomii, zadaszoną
sceną wraz z altaną…”

Wykreślić i zmienić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

146

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 155,
Baza sportoworekreacyjna

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„… w pobliżu
rezerwatu przyrody
Piecki Jezuickie…”

„…w pobliżu osady Piecki…”

Zmienić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

147

II.16.1 Jezioro

Piotr Łęgowski

„… Szlak biegnie

„…Szlak biegnie wzdłuż północnej

Zmienić słowo.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka
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Jezuickie, str. 155,
Baza sportoworekreacyjna

Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

148

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 158,
Stan środowiska
naturalnego i
zagrożenia, tereny
zielone i obiekty
chronione

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„…Teren
przewidywany do
zagospodarowania nie
jest zagrożony
powodzią.”

Dopisać, po kropce: „ Występują
siedliska bobra europejskiego z
charakterystycznymi żereniami”.

Dopisać.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

149

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 158,
Analiza przemysłu
turystycznego i
wykorzystania
rekreacyjnego, w
tym obiekty o
szczególnej
wartości
turystycznej, Baza
sportoworekreacyjna

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„Łąk Nadnoteckich”

„Łąki Nadnoteckie”

Zmienić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

150

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 158,
Analiza przemysłu
turystycznego i
wykorzystania
rekreacyjnego, w
tym obiekty o
szczególnej
wartości

„… aż po granice z
gminami Białe Błota i
Łabiszyn…”

„… aż po granicę z gminą Łabiszyn…”

Zmienić.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

wzdłuż północnej
Grabnicy jeziora.”

granicy jeziora.”
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turystycznej, Baza
sportoworekreacyjna

151

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 158,
Analiza przemysłu
turystycznego i
wykorzystania
rekreacyjnego, w
tym obiekty o
szczególnej
wartości
turystycznej, Baza
sportoworekreacyjna

152

V.16.1. Jezioro
Jezuickie, str. 263,
Propozycje
zagospodarowania
terenu

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

153

V.16.1. Jezioro
Jezuickie, str. 263,
Propozycje
zagospodarowania
terenu

154

V.9.1. Jezioro
Jeziorek
Alternatywne
propozycje
zagospodarowania

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„… rzadkich gatunków
dzikiego ptactwa i
zwierząt…”

„… rzadkich gatunków dzikiego
ptactwa”

Wykreślić słowo.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„… Natomiast w
miejscowości Piecki
konieczne jest
oczyszczanie brzegów
jeziora…”

Dopisać, po przecinku: „ bagrowanie
miejsc kąpieli…”

Dopisać

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„…zgodnie z
obowiązującymi
przepisami prawa.”

Dopisać, o kropce: „ Należy
ustabilizować poziom wód jeziora
poprzez budowę zastawki na Strudze
Jezuickiej”.

Dopisać

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 250 Do treści
znajdującej się w
ramce proszę jeszcze
dopisać: „…wraz z
poprawą istniejącego

Planuje się budowę chodnika wraz z
poprawą istniejącego stanu drogi
gminnej - od skrzyżowania drogi
gminnej nr 110103C zlokalizowanej na
działce geodezyjnej nr 196

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga uwzględniona.
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Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

terenu

stanu drogi
gminnej…”

(prowadzącej do budynku dawnej
Szkoły Podstawowej w Mlewie) z drogą
wojewódzką nr G649 relacji Kowalewo
Pomorskie-Chełmża oraz drogi gminnej
na długości działki 195/2 prowadzącej
do Jeziora Jeziorek w Mlewie. Budowa
chodnika wraz z poprawą istniejącego
stanu drogi gminnej ma na celu rozwój
sportu i rekreacji oraz postaw
proekologicznych mieszkańców i
potencjalnych turystów w powiązaniu z
wykorzystaniem substancji byłego
budynku szkoły.

155

Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym II.9
Gmina Kowalewo
Pomorskie; II.9.1
Jezioro Jeziorek

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 110 proszę
zmienić nr działki z
192 na 189.

Proszę wpisać „ W 2002r. nad Jeziorem
Jeziorek, w bezpośrednim sąsiedztwie
jeziora, na działce o numerze
ewidencyjnym 189.....”

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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II.9.2 Struga
Kowalewska
Położenie, obszar,
dostępność
komunikacyjna,

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 112 nie wpisano
wszystkich numeracji
działek.

Proszę wpisać „Ciek jest zlokalizowany
na działkach o numerach
ewidencyjnych 134,51 i 1.”

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

stan infrastruktury

157

II.9.2. Struga
Kowalewska
Analiza przemysłu
turystycznego i
wykorzystania
rekreacyjnego, w
tym obiekty o
szczególnej
wartości
turystycznej
Baza sportowarekreacyjna

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 115 nie wpisano
wcześniejszej uwagi
W tekście jest
zapisane „Na terenie
Kowalewa
Pomorskiego działa
także kompleks boisk
w ramach programu
„Orlik 2012”
Proszę wpisać inną
treść.

Proszę wpisać: „Na terenie Kowalewa
Pomorskiego mieści sie rozbudowane
Centrum Rekreacji i Sportu”.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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V.9.1. Jezioro
Jeziorek
Alternatywne
propozycje
zagospodarowania
terenu

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 250 Do treści
wkradł sie literalny
błąd.

Proszę wpisać „Podjęcie powyższych
działań będzie miało na celu m. in.
rozwój sportów wodnych na tych
jeziorach”.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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V.9.2. Struga
Kowalewska
Propozycje
zagospodarowania
terenu

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Str. 250 Nie wpisano
wcześniejszej uwagi.

Proszę wpisać: „Na działce 17/8
planowany jest parking”.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Nie wpisano całej
nazwy miejscowości.

Proszę wpisać:
„W pobliżu Strugi Kowalewskiej,
bezpośrednio przez miejscowość
Kowalewo Pomorskie przebiega zielony
szlak turystyczny…”

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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II.9. Gmina
Kowalewo
Pomorskie
II.9.2.Struga
Kowalewska

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

102

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

Magdalena
Gadomska
Urząd Miejski w
Kowalewie
Pomorskim

Proszę jeszcze raz
rozpatrzeć kwestię czy
przez Kowalewo
Pomorskie przebiega
trasa rowerowa.
Prosimy o
przedstawienie na
podstawie jakiego
dokumentu
stwierdzono:
”Bezpośrednio przez
Kowalewo Pomorskie
przebiega również
trasa rowerowa z
Torunia do
Pływaczewa. Łączna
długość trasy wynosi
niemalże 33 km, a w
Kowalewie
Pomorskim osiąga 25
km.”

Ponadto proszę wpisać: „Na terenie
miasta Kowalewo Pomorskie mieści się
rozbudowane Centrum Sportu i
Rekreacji oraz kryta pływalnia”

Ilona Przychocka
Gmina Łabiszyn

Łabiszyński Dom
Kultury działa w
aspekcie przede
wszystkim
kulturalnym, a
następnie
rekreacyjnym i

Dopisać „kulturalnym”.

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

 baza sportoworekreacyjna str.
114

161

162

II.9. Gmina
Kowalewo
Pomorskie
baza sportoworekreacyjna str.
114

II.11.Gmina
Łabiszyn

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
Ponadto, usunięto zapis dot.
trasy rowerowej z Torunia do
Pływaczewa, który znalazł się w
dokumencie omyłkowo.

Stwierdzenie faktu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

sportowym.

163

164

Ilona Przychocka
Gmina Łabiszyn

Łabiszyńskie
Spotkania z Historią to
nie jest wydarzenie
turystyczne. To
rekonstrukcja
wydarzeń z okresu II
Wojny Światowej.

„wydarzenie historyczne”

Stwierdzenie faktu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Ilona Przychocka
Gmina Łabiszyn

Zajazd ISKRA nie
dysponuje miejscami
noclegowymi, a
stanowi jedynie usługi
gastronomiczne.

Zajazd Iskra stanowi bazę
gastronomiczną.

Stwierdzenie faktu.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.
Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Tereny po byłej
papierni

Dawid
Piątkowski
dawid.piatkowsk
i@op.pl
Nr
telefonu/faks:
505 927 284

166

Rejon

Dawid

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Aby rewitalizacja tego

Należy wybudować most (lub kładkę

Dzięki kładce

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

167

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Piątkowski
dawid.piatkowsk
i@op.pl
Nr
telefonu/faks:
505 927 284

Ireneusz Kujawa
ireck@o2.pl
Nr
telefonu/faks:
523210071

obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem jest
wyjątkowy charakter
terenu wokół Zbiornika
Smukalskiego,
wykorzystywany od końca
XIX wieku do rekreacji i
turystyki wodnej ,
potencjalna i istniejąca
baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Ireneusz Kujawa
ireck@o2.pl
Nr
telefonu/faks:
523210071

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące
obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.
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NAZWA OBSZARU,
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CZĘŚĆ DOKUMENTU,
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ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

(dwie linie autobusowe 58 i
54).

169

170

171

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie
występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.
Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Zrewitalizować należałoby tereny na
drugim brzegu Brdy, od strony osiedla
Jachcice (niedaleko działek). Znajduje
się tam dzika plaża, z której w okresie
letnim korzystają mieszkańcy.

Propozycja jest godna
rozpatrzenia z powodu
dużo mniejszych kosztów
do stworzenia w tej
lokalizacji kąpieliska. Nie

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowany
obszar poddano analizie w
ramach przedmiotowego
dokumentu w rozdziale II.

Tereny po byłej
papierni

Joanna
Piastowska
joanna.piastows
ka@onet. pl
Nr
telefonu/faks:
505987345

Należałoby zamienić
lokalizację tego
obszaru o kilkaset
metrów.

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

Joanna
Piastowska
joanna.piastows
ka@onet. pl
Nr
telefonu/faks:
505987345

Tereny po byłej
papierni

Jolanta Bureć
burecjolanta@g
mail.com
Nr
telefonu/faks:

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

691063609

172

173

Rejon
projektowanego
stopnia wodnego
„Czyżkówko”

II. Analiza terenów
leżących nad
zbiornikami i
ciekami wodnymi .
II.1 Miasto
Bydgoszcz

Jolanta Bureć
burecjolanta@g
mail.com
Nr
telefonu/faks:
691063609

Krzysztof Gałecki
krzysztof.galecki
@onet.pl
607 082 972

występują tam strome
zbocza, które są po drugiej
stronie Brdy (od strony os.
Czyżkówko).

Aby rewitalizacja tego
obszaru miała sens,
należałoby
wprowadzić
udogodnienie dla
mieszkańców osiedli
znajdujących się po 2
stronie Brdy.

Dołączyć do
istniejących punktów
punkt II.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Analiza terenów leżących nad
zbiornikami i ciekami wodnymi.
Wykazała ona jednak, iż
optymalnym miejscami do
lokalizacji kąpieliska są: rejon
projektowanego stopnia
wodnego „Czyżkówko” oraz Park
Akademicki. W związku z
powyższym, dla proponowanego
terenu nie przedstawiono
propozycji zagospodarowania.

Należy wybudować most (lub kładkę
pieszą) od strony ulicy Saperów
umożliwiający dostęp do kąpieliska
mieszkańcom Jachcic, Piasków i
Smukały.

Dzięki kładce
zrewitalizowany obszar
stanie się dużo lepiej
skomunikowany z resztą
miasta.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Wprowadzenie analizy terenów wokół
Zalewu Smukalskiego oraz części rzeki
w granicach administracyjnych miasta
Bydgoszczy.

Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”) , istniejące

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).

174

V. Analiza
ekonomiczna
w zakresie
najlepszych
wariantów
zagospodarowania
terenów ze
wskazaniem
wariantu
optymalnego

Krzysztof Gałecki
krzysztof.galecki
@onet.pl
607 082 972

Dodać do istniejących
punktów w punkcie V.
Miasto Bydgoszcz
punktu V.1.3 Zalew
Smukalski i cześć rzeki
Brdy w granicach
administracyjnych
miasta Bydgoszczy.

Wprowadzenie analizy ekonomicznej
terenów wokół Zalewu Smukalskiego
oraz części rzeki w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uzasadnieniem są
wyjątkowe walory
środowiskowe
(klimatyczne, florystyczne,
przestrzenne) terenu wokół
Zbiornika Smukalskiego,
tradycja turystyczna rejonu
(miejsce wypoczynku i
relaksu mieszkańców
Bydgoszczy
wykorzystywane „od
zawsze”), istniejące

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Analiza
potencjalnych obszarów
lokalizacji kąpieliska miejskiego
wykazała, że optymalnymi
obszarami lokalizacji kąpielisk
są: rejon projektowanego
stopnia wodnego Czyżkówko
oraz Park Akademicki, stąd też w
rozdziale V przedstawiono
analizę ekonomiczną w zakresie
najlepszych wariantów
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obiekty, potencjalna i
istniejąca baza noclegowa i
campingowa. Możliwości
rozwoju w ramach planu
zagospodarowania
przestrzennego i
istniejących
funkcjonalności. Ponadto
należy wziąć pod uwagę
fakt poważnego
zliberalizowania przepisów
w tzw. strefie pośredniej
ochrony dla ujęcia wody na
Czyżkówku dotyczących
korzystania z akwenu
Zalewu Smukalskiego oraz
zmiany w komunikacji
(dwie linie autobusowe 58 i
54).
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Kępa Bazarowa

Mieszkańcy
Torunia

Ścieżki, drogi – jednym z postulatów był
remont ul. Majdany, która stanowi
dojazd do punktu widokowego.
Należałoby również wyrównać ścieżki –
dotyczy to w zasadzie całego terenu
Kępy, a zwłaszcza głównych szlaków
komunikacyjnych do poszczególnych
części. Elementy małej architektury – w
okolicy punktu widokowego i sceny
należałaby zamontować dodatkowe
ławki i siedziska, stworzyć miejsca
piknikowe. Jest to również dobra

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

zagospodarowania terenu ze
wskazaniem wariantu
optymalnego wyłącznie dla tych
dwóch obszarów.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Należy
podkreślić, że ul. Majdany
została już wyremontowana.
Natomiast odnosząc się do
pozostałych propozycji
zagospodarowania, należy
podkreślić, że większość
postulowanych elementów
zagospodarowania zostało
uwzględnionych w propozycjach
zagospodarowania obszaru Kępy
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przestrzeń dla postawienia chociaż
kilku elementów placu zabaw.
Należy zwiększyć liczbę koszy na śmieci.
Na terenie rezerwatu przyrody
mieszkańcy chcieliby mieć toaletę, a
także móc korzystać z infrastruktury
stanicy. Należy jednak zwrócić uwagę,
że stanica nie jest własnością miasta,
ale Toruńskiego Klubu
Sportowo-Turystycznego „Budowlani”
Toruń. Ponadto Kępa Bazarowa
znajduje się na terenach wysokiego
ryzyka zalewowego i wszelka ruchoma
infrastruktura może stanowić
zagrożenie. Natomiast w okolicy Zamku
Dybowskiego mieszkańcom brakuje
ławek, koszy na śmieci i stojaków na
rowery. Byłoby to również dobre
miejsce dla pikników i ognisk.
Mostek/kładka przez Martwą Wisłę –
budowa takiego przejścia uczyniłaby
ten teren bardziej przystępny dla
różnych grup wiekowych.
Schody na most drogowy – obecnie
zejście z mostu drogowego jest strome
i niebezpieczne, a tym samym
uniemożliwia korzystanie z tego terenu
wszystkim mieszkańcom.
Punkt widokowy – budowa takiego
alternatywnego miejsca do rekreacji na
Kępie, mogłaby mieć miejsce przy
Zamku Dybowskim.
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Bazarowej. Propozycje
zagospodarowania nie
uwzględniały jedynie punktu
widokowego przy Zamku
Dybowskim oraz miejsca do
piknikowania i grillowania przy
istniejącym punkcie
widokowym, w związku z
powyższym uzupełniono
propozycje zagospodarowania o
powyższe elementy
infrastruktury.
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Ścieżka edukacyjno-turystyczna wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.

176

177

Plac
Podominikański

Teren przy Stawie
Kaszownik

Mieszkańcy
Torunia

Zieleń – jest to teren o ubogiej
roślinności, więc nasadzenia są tu
konieczne. Zwiększy
to potencjał rekreacyjnowypoczynkowy tego obszaru.
Elementy małej architektury – montaż
ławek i koszy na śmieci, w tym przy
wybiegu dla psów.
Zagospodarowanie strugi toruńskiej –
przy strudze powinno zostać
zamontowane ogrodzenie.
Bezpieczeństwo – z obserwacji
uczestników spaceru wynika, że często
tu również przebywa młodzież
spożywająca alkohol. W związku z tym
należałoby zagospodarować teren w
taki sposób, aby wyeliminować to
zjawisko w miarę możliwości.

Mieszkańcy
Torunia

Zwiększenie dostępu do wody – w
pierwszej kolejności należałoby oczyścić
i wybagrować zbiornik. Jednym z
pomysłów jest zmiana typu brzegu
stawu, który mógłby mieć formę
betonowych stopni o łagodnym spadku
(podobnie jak to jest na Bulwarze
Filadelfijskim - wydaje się to być
nadmierną ingerencją w naturalne
walory przyrodnicze tego miejsca).
Mieszkańcy widzieliby tu również

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.
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platformę „wpuszczoną” w wodę od
strony ogrodów działkowych lub
pomost widokowy od strony dworca
PKS. Inną formą takiego dostępu do
wody byłyby pomosty pływające,
których położenie uzależnione byłoby
od poziomu wody. Zmienny stan
wysokości wody w stawie Kaszownik
jest jednym z problemów przy realizacji
tego typu inwestycji.
Zieleń – główny postulat w tym zakresie
dotyczy odgrodzenia terenu pasem
zieleni od ulicy. Posadzone drzewa
wyciszyłyby uliczny hałas i zasłoniłyby
trochę widok na osiedle bloków.
Elementy małej architektury i
oświetlenie – mieszkańcom brakuje
przede wszystkim ławek, które ich
zdaniem zachęcałyby ludzi, aby
odpocząć w tym miejscu.
W tym celu można by również postawić
stoliki. Ponadto należałoby
zamontować kosze na śmieci, stojaki
rowerowe, małą architekturę wodną
dostosowaną również do potrzeb osób
niepełnosprawnych i oświetlenie.
Wskazana byłaby również
infrastruktura turystyczno-edukacyjna,
w postaci np. ścieżki kulturowoprzyrodniczej. Ścieżka rowerowa i ruch
pieszych – większość uczestników
spaceru była za tym, aby ścieżka
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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rowerowa była zlokalizowana tylko od
strony ulicy. Natomiast chodnik od
strony ogrodów działkowych mógłby
być wyłączony z ruchu rowerowego,
ponieważ jest tam wąsko i jest to
miejsce bardziej sprzyjające spacerom.
Miejsce wypoczynku dla dzieci –
mieszkańcy widzieliby taki plac od
zachodniej strony zbiornika przy
drzewach. Ideą takiego miejsca nie
byłoby raczej powstanie typowego
placu zabaw, ewentualnie kilka
mniejszych urządzeń oraz stoliki, w tym
do gier planszowych. Byłby to również
dobry punkt do stworzenia miejsc
piknikowych.

178

"Aktywizacja
społecznogospodarcza
terenów leżących
nad zbiornikami i
ciekami wodnymi
w BydgoskoToruńskim
Obszarze
Funkcjonalnym
(BTOF)".

Antoni Trzaska

Propozycje
zagospodarowania
terenu ujęte w
projekcie ( str. 216 ) proponuje się tylko
wytyczenie szlaku
pieszo-rowerowego
po południowej
stronie kanału. Po
stronie północnej nie
planuje się żadnych
inwestycji.
Reasumując poza
wymienionym
szlakiem, wszystkie

- Powrót do planów bulwaru z
dojazdem dla mieszkańców w ciągu ul.
Mińskiej
na odcinku od ul. Kruszyńskiej do śluzy
Prądy.
- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu ul. Mińskiej od śluzy
Prądy do śluzy Osowa Góra. Ścieżka ta
wraz z bulwarem byłaby połączona ze
ścieżką rowerową położoną wzdłuż
kanału na Flisach, tym samym
powstałby ciąg
pieszo rowerowy od ronda
Grunwaldzkiego do granic miasta.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.
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inwestycje dotyczą
Starego
Kanału Bydgoskiego.
Nie zauważa się, że w
osiedlach: Flisy,
Osowa Góra,
Miedzyń i Prądy
mieszka blisko 30 tys.
osób. Czy osiedla te
nie zasługują na
urządzenie terenów
rekreacyjnych z
prawdziwego
zdarzenia?
Można wzdłuż
kanału stworzyć
wspaniałe tereny do
spędzania wolnego
czasu nie tylko dla
mieszkańców
wymienionych osiedli,
już teraz spotyka się
osoby zamieszkujące
osiedla środka
Bydgoszczy.

179

Str. 127
Akapit drugi

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Propozycja zapisu:

- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu gruntowej ul.
Spacerowej
na odcinku od ul. Cieplickiej do śluzy
Prądy, gdzie łączyłaby się ze ścieżką
po północnej stronie kanału. W ten
sposób powstałaby przy kanale pętla
ścieżek rowerowych o długości wielu
km służąca dużej ilości mieszkańców
naszego miasta.
- Na przyczółkach wysadzonego mostu
zbudowanie kładki dla pieszych.
- Na rzeczce Flis zbudowanie dwóch
kładek: na wprost ul. Janowieckiej i
przy ul. Podmiejskiej.
- Nasadzenia drzew i krzewów po obu
stronach kanału w celu ochrony
korytarza ekologicznego.
- Ścieżki edukacyjne przyrodniczohistoryczne po obu stronach kanału.
„ bezpośredni dojazd do jeziora
Kozielec zapewnia droga o nawierzchni
asfaltowej (ulica Jeziorna) natomiast w
granicach działki geodezyjnej, na której
znajduję się jezioro – droga o

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Dostosowanie do stanu
faktycznego.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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nawierzchni gruntowej”
180

Str. 127
Akapit trzeci

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Propozycja zapisu:

„ jezioro jest własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych”

181

Str. 127
Akapit czwarty
Zdanie ostatnie

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Zamiast droga
nieutwardzona:

„ścieżka służąca wyłącznie komunikacji
pieszo-rowerowej”
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Str. 128
Akapit drugi

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Zmienić zapis

183

184

Str. 129
Podtytuł „Analiza
przemysłu
turystycznego …”

V.12. Gmina
Łubianka
V.12.1. Jezioro
Kozielec
Propozycje
zagospodarowania
terenu

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Jerzy Zająkała
Wójt Gminy
Łubianka

Dodać do bazy
noclegowogastronomicznej :

Opinia
dotycząca możliwości
oddziaływania
obszarów rolnych na
ekosystem Jeziora
Kozielec w Łubiance

Dostosowanie do stanu
faktycznego

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Dostosowanie do stanu
faktycznego

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„w obowiązującym Studium …….
przewiduje się i znajdują się zapisy o
możliwości rewitalizacji jeziora.”

Dostosowanie do stanu
faktycznego

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„- w odległości 3-4 km w pokrzyżackim
zamku warownym w Diecezjalnym
Centrum Kultury w Zamku
Bierzgłowskim znajduje się baza
hotelowa o dobrym standardzie na 110
miejsc”
„- w odległości 900 m od jeziora
znajduje się Gminny Park Kultury”

Dostosowanie do stanu
faktycznego

Mając na względzie powyższe wydaje
się, że brak jest możliwości stworzenia
miejsca do kąpieli dla mieszkańców
gminy Łubianka.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.

Do Jeziora Kozielec
uchodzą dwa rowy
melioracji szczegółowej
odwadniające pola
uprawne z kierunku wsi
Biskupice o długości ok. 3
km i Pigża ok. 1 km.
Ponadto od strony Pigży do
Kozielca ujście ma zbieracz
fi = 12,5 cm, który
odprowadza wody z
systematycznej sieci

Uwaga zasadna i uwzględniona.
Z propozycji zagospodarowania
usunięto zagospodarowanie
terenu nad jeziorem na potrzeby
urządzenia plaży. W przypadku
pomostu wprowadzono zapis, iż
planowany pomost będzie pełnił
funkcję pomostu wędkarskiego.
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drenarskiej. Wszystkie
wymienione urządzenia
melioracyjne szczególnie w
okresie roztopów oraz
obfitych opadów deszczu
odprowadzają nadmiar
wód z okolicznych pól o
powierzchni ok. 15 ha.
Pola te są intensywnie
nawożone (nawozami
mineralnymi i
organicznymi) przez
okolicznych rolników, co
może powodować/
powoduje czasowe
przedostawanie się
substancji mineralnych oraz
płynnych części nawozów
organicznych do wód
jeziora.
Spływ wód opadowych
następuje też z ogrodów
przydomowych
zlokalizowanych
bezpośrednio przylegającej
do jeziora skarpie, a także
pobliskich pól, na których
uprawia się głównie
pszenicę ozimą i rzepak
ozimy, tj. rośliny
wymagające relatywnie
wysokiego nawożenia.
Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl
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Jezioro Kozielec jest
dzierżawione od wielu lat
przez Polski Związek
Wędkarski, którego
członkowie dbają o stan
jego zarybienia oraz
wykorzystują jezioro jako
akwen do połowu ryb.

185

V.13.1. Jezioro
Kamionkowskie

Monika Ferlin

Niekorzystne dla
odpoczywających nad
jeziorem usytuowanie
parkingu (działka
19/6)

Proponuję umiejscowienie parkingu
poza terenem dawnego ośrodka
wypoczynkowego.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Jako letnik przebywający
dużą część lata na terenie
dawnego ośrodka
wypoczynkowego w
Kamionkach, wiem, że
asfaltową drogą
przebiegającą wzdłuż plaży
przemieszcza się w dużo
spacerowiczów. Wiadomo,
że często są to dzieci, które
korzystają z miejscowych
barów z frytkami.
„Puszczenie” tamtędy
ruchu samochodowego, w
celu zaparkowania na
parkingu leżącym na działce
nr 19/6, zwiększy ruch na
ww. drodze i stworzy
zagrożenie. Nie jest to
konieczne - wystarczą
parkingi znajdujące się
przed wjazdem do
„ośrodka”, od strony wsi

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Kamionki Małe. Stamtąd
przyjezdni mogą
przemieszczać się już
pieszo.

186
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Monika Ferlin

Toruń-KępaZamek-Port

Władysław
Kołybski
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Gdańsku

Zachowanie porządku
na planowanej ścieżce
spacerowej wokół
Jeziora
Kamionkowskiego

Propozycje zmian
dotyczące
zagospodarowania
Portu Zimowego są
nie do
zaakceptowania przez
RZGW Gdańsk.

Uregulowanie problemu śmieci
pozostawianych przez turystów.

Sposób użytkowania Portu Zimowego
nie powinien ulec zmianie.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Regularnie spaceruję wokół
jeziora i podstawowym,
nieznajdującym wciąż
rozwiązania, problemem są
zostawiane przez turystów
śmieci. Głównie dotyczy to
„dzikich” plaż wokół
jeziora, występujących na
trasie ww. ścieżki.
Proponując tę trasę (lub
podobne) sproszę o
przemyślenie również
możliwości egzekwowania
od turystów sprzątania po
sobie lub możliwości
składowania pozostałych
odpadków, a następnie
wywożenia ich.

Uwaga niezasadna i
nieuwzględniona. Przedmiotem
dokumentu jest wskazanie
propozycji zagospodarowania
analizowanych obszarów, nie zaś
zaproponowanie przedsięwzięć z
zakresu edukacji ekologicznej.
Niemniej jednak, do dokumentu
wprowadzono zapisy nt.
ustawienia wokół jeziora koszów
na śmieci, które umożliwią
utrzymanie czystości w
otoczeniu jeziora.

Teren Portu Zimowego jest
wykorzystany na cele
statutowe RZGW Gdańsk
oraz przez armatorów
żeglugi śródlądowej.
(żegluga towarowa,
pasażerska, turystyczna)

Uwaga zasadna i uwzględniona.
Z propozycji zagospodarowania
usunięto: marinę, pływające
nabrzeże wraz z pomostami do
cumowania o zmiennym
rozstawie, wypożyczalnię
sprzętu wodnego i parkingi,
poprzestając jedynie na
propozycji w zakresie
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modernizacji infrastruktury
portu.

188

Obszar osiedla
Grębocin nad
Strugą „C” objęty
MPZP z dn.
25.02.2010

Jacek
Warczygłowa

189

Kanał Bydgoski

Janikowska

Wykorzystanie
potencjału obszaru
nad Strugą Toruńską,
ograniczonego
zabudową
mieszkaniową ulic:
Dojazd, Widok, Nad
Strugą i Olsztyńska
(ok. 7,3ha).

Zaplanować na tym terenie rozlewisko
otoczone ścieżką biegową i punktami
widokowymi, terenową siłownię, place
zabaw dla dzieci, ławki i siedziska,
miniboiska do gier, scenę plenerową z
zapleczem, sezonową kawiarnie,
sanitariaty. Otoczenie wyposażyć w
małą architekturę, dokonać nasadzeń,
zamontować monitoring.

- Powrót do planów bulwaru z

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

MPZP przewiduje tu tereny
publicznych usług
sportowo-rekreacyjnych z
zielenią urządzoną i
wodami
powierzchniowymi.
Biorąc pod uwagę warunki
terenowe tego obszaru,
niosące ogromne
możliwości malowniczej
adaptacji, oraz wskazania
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, wydaję się
że wskazany teren jest
idealnym miejscem
stworzenia cechującego sie
wysoką estetyką,
sprzyjającego
nawiązywaniu relacji
międzyludzkich,
stanowiącego wizytówkę
osiedla dobrego miejsca,
dostosowanego do potrzeb
wszystkich mieszkańców,
stwarzającego doskonałe
możliwości wypoczynku i
rekreacji.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Proponowane
przeznaczenie terenu jest
zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego, jednak teren
ten nie jest we władaniu Gminy
Miasta Toruń. Niemniej jednak
wprowadzono do dokumentu
zapisy nt. potencjału tego
terenu do zagospodarowania na
cele publiczne, zgodnie
obowiązującymi mpzp.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Bogumiła

190

Lubicz - Drwęca

Marcin Behrendt
Toruńska Grupa
Kajakowa
„Zwinka”, email:
kajaki@zwinka.p
l, kom.
604854342

dojazdem dla mieszkańców w ciągu ul.
Mińskiej na odcinku od ul. Kruszyńskiej
do śluzy Prądy (projekt" BWW" z 2007
opracowany przez MPU w Bydgoszczy),
- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu ul. Mińskiej od śluzy
Prądy do śluzy Osowa Góra. Ścieżka ta
wraz z bulwarem byłaby połączona ze
ścieżką rowerową położoną wzdłuż
kanału na Flisach, tym samym
powstałby ciąg pieszo-rowerowy od
ronda Grunwaldzkiego do granic
miasta,
- Poprowadzenie ścieżki pieszorowerowej w ciągu gruntowej ul.
Spacerowej na odcinku od ul. Cieplickiej
do śluzy Prądy, gdzie łączyłaby się ze
ścieżką po północnej stronie kanału,
- Na przyczółkach wysadzonego mostu
zbudowanie kładki dla pieszych,
- Na rzeczce Flis zbudowanie dwóch
kładek: na wprost ul. Janowieckiej i
przy ul. Podmiejskiej.
W opracowaniu brak
informacji o dwóch
przenoskach kajaków
w Lubiczu oraz
wykorzystaniu
terenów przy ruinach
zamku u ujścia.
Drwęcy do Wisły w

Ocenić możliwość budowy w Lubiczu
infrastruktury do transportu kajaków
na ujęciu wody i pry starym młynie.
Rozważyć wytyczenie pola
namiotowego przy ruinach zamku.

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Bez wspomnianej
infrastruktury Drwęca nie
będzie w pełni
wykorzystanym szlakiem
kajakowy. Przenoski na
koniec spływu mocno
odstraszają kajakarzy,
którzy często przez nie

Uwaga zasadna i częściowo
uwzględniona. Dokument
uzupełniono o zapisy dot.
przenosek kajaków w Lubiczu,
natomiast nie dokonano analizy
obszaru zlokalizowanego w
rejonie ujęcia wody, przy starym
młynie oraz przy ruinach zamku,
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Złotorii.

191

Kanał Bydgoski na
odcinku od mariny
przy klubie
sportowym
„GWIAZDA” do
śluzy Osowa Góra

Radosław
Ginther – Rada
Osiedla Osowa
Góra

decydują o wcześniejszym
zakończeniu spływu.

Naszym zdaniem nad Kanałem
niezbędne jest wykonanie
następujących prac:
- zrekultywować nabrzeża kanału
poprzez wycięcie dziko rosnących
krzaków i zagrażających przechodniom
topól, wyrównanie skarp i dokonanie
nowych nasadzeń,
- zaniechanie planu budowy ul Mińskiej
dla transportu ciężarowego na odcinku
od ul. Kruszyńskiej do Podmiejskiej,
- pobudowanie na obu brzegach Kanału
Bydgoskiego do śluzy Osowa Góra
bulwaru spacerowego z ławkami i
ścieżką rowerową z możliwością
dojazdu samochodami miejscowym
mieszkańcom,
- pobudowanie kładki na kanale na
wysokości ul. Żywieckiej dla pieszych i
rowerzystów /zwalony most/,
- remont istniejącej kładki na wysokości

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

W imieniu mieszkańców
naszego osiedla apelujemy
o priorytetowe
potraktowanie naszej opinii
w realizacji projektu, bo
wymienione powyżej prace
są niezbędne do poprawy
funkcjonalności i estetyki
terenów Bydgoskiego
Węzła Wodnego w rejonie
Kanału Bydgoskiego oraz
warunków życia i
odpoczynku mieszkańców
zachodniej części miasta.

ponieważ wykracza on poza
obszar wyznaczony do analizy.
Przeprowadzona analiza oraz
informacje otrzymane od
Urzędu Gminy w Lubiczu
wykazały, że optymalnymi
miejscami lokalizacji
infrastruktury do rozwoju
turystyki wodnej są Lubicz Dolny
– Małgorzatowo i Młyniec Drugi.

Uwaga częściowo zasadna i
uwzględniona. Nie
uwzględniono uwagi w części
dotyczącej zaniechania planu
budowy ul. Mińskiej dla
transportu ciężarowego na
odcinku od ul. Kruszyńskiej do
Podmiejskiej. Należy podkreślić,
że uwzględnienie
przedmiotowej uwagi w
analizowanym dokumencie nie
jest możliwe, ponieważ ma on
na celu wskazanie propozycji
zagospodarowania terenów nad
Kanałem Bydgoskim, nie zaś
ocenę zasadności planowanych
przez władze miejskie inwestycji.
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ul. Janowieckiej oraz pobudowania w
jej sąsiedztwie kładki na strudze Flis –
gdyż obecnie przechodzący w tym
rejonie mieszkańcy mają wielki
problem z przedostaniem się przez 3
metrowej szerokości strugę.

192

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Powiększenie granic
obszaru do
aktywizacji.

Poszerzyć granice obszaru aktywizacji
o działki 203/5, 203/3 i 203/4 (własność
gminy Łysomice) jest to teren pola
namiotowego/kamperowego
z pomieszczeniami sanitarnymi.

Niniejsze poszerzenie
granic jest niezbędne do
utworzenia
kompleksowego miejsca w
pełni wyposażonego
również o pole namiotowe
itp. (miejsce do
wypoczynku).

193

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

W granicach obszaru
do aktywizacji ujęto
działkę w części 201,
natomiast w całości
9/2.

Poprawić granice ominąć działki 201,
9/2 które nie są własnością gminy
Łysomice.

W granicach tych działek
nie będzie można
dokonywać żadnych
inwestycji.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

194

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Parking – opis.

Ujęcie w opisie, że zaprojektowany
parking ma służyć obsłudze terenu
(wstęp tylko dla osób upoważnionych).

Parking zamknięty bramą
i udostępniony tylko osobą
upoważnionym do
korzystania np. podczas
imprez gminnych, czy do
obsługi terenu. Gmina
Łysomice przewidziała
w innym miejscu parking
dla wczasowiczów.

195

Jezioro
Kamionkowskie,

Piotr Kowal
Wójt Gminy

Ścieżka rowerowa.

Ujęcie ścieżki rowerowej wzdłuż granicy
działki – obszar placu zabaw, siłowni

Komfort i bezpieczeństwo
dla rowerzystów oraz dla

Lech Consulting Sp. z o. o.
www.LC.net.pl

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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gm. Łysomice

Łysomice

zewnętrznych i boisk. Lokalizacja za
obiektami rekreacyjnymi, następnie
przed toaletami i reszta bez zmian.

196

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Leżaki do kąpieli
słonecznych.

Zaprojektować je naprzeciw wejścia na
pomost.

Miejsce wykorzystane na
leżaki będzie miało inne
przeznaczenie.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

197

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Infrastruktura
plażowa
(przebieralnie,
natryski, WC).

Zaprojektować dodatkowy punkt
sanitarny z prawej strony plaży (na
krawędzi) przy nowo zaprojektowanej
wypożyczalni sprzętu wodnego (za
leżakami).

Komfort dla
przebywających
wczasowiczów.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

198

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Zaprojektowanie 4
miejsc pod działalność
gospodarczą
(tymczasowe punkty
gastronomiczne).

Zaprojektować cztery miejsca pod
działalność gospodarczą typu
tymczasowe punkty gastronomiczne
(objazdowe naczepy gastronomiczne)
pomiędzy plażą, a stolikami i grillami
(np. niedaleko leżaków i terenu boisk –
części rekreacyjnej).

Zwiększenie konkurencji
oraz komfort dla
przebywających
wczasowiczów.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Zaprojektowanie
amfiteatru (sceny) na
pomoście.

Zaprojektować amfiteatr na pomoście
przedłużenie pomostu w stronę plaży
na jego końcu zaprojektować okrągłą
scenę o śr. min. 10 m z konstrukcją do
zadaszenia (naciągany materiał).

Organizacja imprez
plenerowych, kino letnie,
wykorzystanie do
działalności gospodarczej
(sprzedaż napoi, lodów) itp.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

200

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Pomost.

Zaprojektowanie odgałęzienia pomostu
w głąb jeziora.

Efekt wizualny.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

201

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Zaprojektowanie
punktów małej
infrastruktury
sportowej (stoliki

Zaprojektowanie elementów
infrastruktury sportowej i pozostałych
elementów małej architektury na
działce nr 18 (przy miejscach na

Podniesienie poziomu
atrakcyjności turystycznej.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Lech Consulting Sp. z o. o.
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przebywających na plaży.
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Kąpielisko dla dzieci.

Kąpielisko dla dzieci zostało
zaprojektowane w miejscu gdzie jest
w obecnej chwili zamontowana
zjeżdżalnia, proszę o przesunięcie
zaprojektowanego kąpieliska w środek
pomostu.

Komfort i bezpieczeństwo.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Zaprojektowanie
tablic informacyjnych.

Zaprojektować w punktach centralnych
tablice informacyjne o gminie oraz
o samym obiekcie (dwie tablice obok
siebie) jedna para przy strzałkach
kierujących w stronę Bydgoszczy
i Torunia (koniec ścieżki rowerowej),
ponadto przy pierwszym wejściu na
plażę (strefa rekreacyjno – sportowa)
i trzecia para przy części piknikowej.

Stworzenie punktu
informacji turystycznej
o obiekcie i gminie.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Część opisowa.

Zaktualizowanie opisu do stanu po
zmianach (ujęcie działek, atrakcji
turystycznych, pola namiotowego
i inne) ponadto dodać zapis że to
przedsięwzięcie również bierze pod
uwagę wymianę piasku.

-

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Monitoring.

Dodanie zapisu dot. monitoringu
całodobowego z podglądem 24h na
stronie Urzędu Gminy Łysomice.

Wprowadzenie
nowoczesnych technologii,
bezpieczeństwo, komfort.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

szachowe, zewnętrzne
stoły do tenisa
stołowego,
pojedyncze kosze do
koszykówki z małym
podestem, itp.)

202

203

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

204

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

205

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

pikniki).
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

Wypożyczalnia
sprzętu wodnego.

Zaprojektowanie drugiego miejsca
wypożyczenia sprzętu wodnego –
propozycja : po prawej stronie plaży za
pomostem i leżakami.

Komfort dla wczasowiczów
oraz zwiększenie
konkurencji, więcej sprzętu
do wypożyczania.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Zaprojektowanie
tablicy ledowej.

Ujęcie na schemacie tablicy ledowej w
centralnym punkcie ośrodka
(informacje: temperatura powietrza,
wody, piasku, wskazanie godziny, data
itp.).

-

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„…Jezioro Jezuickie
jest zlokalizowane w
centralnej części
Gminy Nowa Wieś
Wielka, na terenie
sołectwa Prądocin, na
terenie miejscowości
Prądocin i Chmielniki,
na działce o numerze
ewidencyjnym 11.
Powierzchnia jeziora
wynosi 146,7 ha. …”

„…Jezioro Jezuickie jest zlokalizowane
w centralnej części Gminy Nowa Wieś
Wielka, na terenie sołectwa Brzoza, w
okolicy miejscowości Prądocin, Piecki i
Chmielniki, na działce o numerze
ewidencyjnym 11. Powierzchnia jeziora
wynosi 146,7 ha.

Proszę o zmianę, ponieważ
nie jest to Sołectwo
Prądocin!!!

Uwaga zasadna i uwzględniona.

„…o łącznej
powierzchni ponad 50
ha…”

„…o łącznej powierzchni ok 200 ha…”

Zbyt mała powierzchnia –
proszę o poprawienie.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Tab. 29
„…OChK Łąki
nadnoteckie…”

Tab. 29
„…OChK Łąki Nadnoteckie…”

Łąki Nadnoteckie to nazwa
własna. „Nadnoteckie”
winno się pisać z wielką
literą. Ta sama uwaga

Uwaga zasadna i uwzględniona.

ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

206

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

207

Jezioro
Kamionkowskie,
gm. Łysomice

Piotr Kowal
Wójt Gminy
Łysomice

208

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 159

209

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 160

210

II.16.1 Jezioro
Jezuickie, str. 162
(również tab. 30
na str. 167)

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka
Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

dotyczy Tab. 30 na str. 167

211

212

213

214

II.16.2, str. 167,
zdanie pierwsze

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

Jest:
„Przewidziane do
zagospodarowania
teren nad Nowym
Kanałem Noteckim nie
znajduje się na
obszarach
podlegających
ochronie.”

II.16.2, str. 167

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

„…Teren
przewidywany do
zagospodarowania nie
jest zagrożony
powodzią.”

II.16.1, str. 163

Piotr Łęgowski
Urząd Gminy
Nowa Wieś
Wielka

Dotyczy zadania w
drugim akapicie o
treści:
„Na analizowanym
terenie występują
siedliska bobra
europejskiego z
charakterystycznymi
żereniami.”

W związku z uwagą nr 5 – zdanie to
należy usunąć ze strony 163.

Zapis o prawidłowej treści
(jak w uwadze nr 5) winien
znaleźć się na str. 167, stąd
wniosek o usunięcie
wskazanego zdania ze
strony 163.

Str. 55, 67, itd.

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Poprawność
merytoryczna zdania:
Stan środowiska
naturalnego i
zagrożenia, tereny

Stan środowiska naturalnego i
zagrożenia, tereny zieleni i obiekty
chronione

Prawidłowe merytorycznie
wyrażenie „tereny zieleni”
powinno występować w
całym dokumencie

Powinno być: „Przewidziany do
zagospodarowania teren nad Nowym
Kanałem Noteckim nie znajduje się na
obszarach podlegających ochronie.”

Usunięcie błędu

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Pod Tab. 30 po zdaniu „…Teren
przewidywany do zagospodarowania
nie jest zagrożony powodzią.” Dopisać
zdanie: „Występują siedliska bobra
europejskiego i charakterystyczne
żeremia”

Zapis został umieszczony
pierwotnie nie w tym
miejscu. Usunięto błąd
literowy w wyrazie
„żeremia”

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

zielone i obiekty
chronione
Gmina
Miasta
Toruń
dysponuje
wstępną
koncepcją
zagospodarowania terenu
przy Stawie Kaszownik i
jego otoczenia – pn.
„Bulwar przy stawie”,
sporządzoną przez Miejską
Pracownię Urbanistyczną w
2014
r.,
w
ramach
opracowania pn. „Miejsca
rekreacji
na
obszarze
Zespołu Staromiejskiego i
jego otuliny”, sporządzone
- dostępne pod linkiem:
http://www.konsultacje.tor
un.pl/pl/zielony-torun-0 opracowanie
to
było
przedmiotem konsultacji
społecznych w maju 2014 r.

Str. 57

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Ewentualne prace
dotyczące zbiornika
wodnego (Kaszownik)
wymagają dokonania
precyzyjnych ustaleń,
co do zakresu robót
ziemnych, celu
przedsięwzięcia oraz
jego wpływu na
gospodarkę wodną i
na kształtowanie
środowiska
przyrodniczego.

216

Str. 60

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

„literówka” w zdaniu:
„Struga jest 5kilometrową odnoga
Strugi Toruńskiej.”

Struga jest 5-kilometrową odnogą
Strugi Toruńskiej.

217

Str. 233-234
oraz
235-236

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Tab. Pn. „Propozycje
zagospodarowania
terenu

Należy uwzględnić zapisy specyfikacji
MPU i WŚiZ w zakresie zakresu
rzeczowego określonego dla

215
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Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
Należy uwzględnić zapisy
specyfikacji MPU i WŚiZ w
zakresie
zakresu

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

przygotowywanego obecnie
opracowanie pn. „Koncepcja
zagospodarowania Strugi Toruńskiej
wraz z rekultywacją zbiornika
Kaszownik i rewitalizacją ich
otoczenia”, tj.:
 poprawę warunków retencyjnych,
bagrowanie
niecki
zbiornika,
reprofilację i ukształtowanie koryta
z umocnieniem jego brzegów,
remont
kanału
"A"
Strugi
Toruńskiej z odbudową urządzeń
regulacyjnych
oraz
aranżacją
elementów
edukacyjnych
dotyczących
urządzeń
hydrotechnicznych (koło młyńskie,
zastawki,
szandory,
itp.),
z
uwzględnieniem przepływu wód
wezbraniowych;
 budowę i modernizację ciągów
komunikacyjnych (w tym m.in.
rozważenie możliwości budowy
drogi rowerowej – w zgodzie z
planami Miejskiego Zarządu Dróg
w Toruniu),
 powiększenie i uatrakcyjnienie
strefy rekreacyjnej w sąsiedztwie
Strugi Toruńskiej - na całym jej
odcinku, w granicach miasta
Torunia
oraz
przy
Stawie
Kaszownik (uwzględniające, m.in.
uporządkowanie zieleni wraz z

rzeczowego
określonego
dla
przygotowywanego
obecnie opracowanie pn.
„Koncepcja
zagospodarowania Strugi
Toruńskiej
wraz
z
rekultywacją
zbiornika
Kaszownik i rewitalizacją
ich otoczenia”

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Struga Toruńska”
Oraz
W tab. Pn. „Efekty
oddziaływania
projektu na
otoczenie”
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

nowymi
nasadzeniami,
małą
architekturę,
urządzenia
rekreacyjne
i
niezbędną
infrastrukturę (np. oświetlenie);
 urządzenie
odrębnych
stref
wypoczynku,
wynikających
z
odmiennych
uwarunkowań
funkcjonalno-przestrzennych,
lokalizacyjnych
i
potrzeb
użytkowników (np. strefa rekreacji
w Grębocinie, strefa rekreacji przy
osiedlu Rubinkowo, strefa rekreacji
na osiedlu Chrobrego, rejon stawu
Kaszownik, rejon Starego Miasta);
 zwiększenie dostępności do wody
w sąsiedztwie Stawu Kaszownik;
(Zamówienia poza ustawą PZP
247/2015
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.p
hp?Kod=124281

218

Str. 234

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

219

Str. 235

Wydział

Błąd
literowy/stylistyczny:
Planuje się
stworzenie
miejskiego bulwaru –
ławek
z oświetleniem wzdłuż
linii brzegowej,
ustawienie koszów na
śmieic,

Planuje się stworzenie miejskiego
bulwaru – ławek
z oświetleniem wzdłuż linii brzegowej,
ustawienie koszy na śmieci,

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Pomyłka w zdaniu:

„Należy podkreślić, że

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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NAZWA OBSZARU,

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,

INFORMACJA O

DO KTÓREGO ODNOSI

ZGŁASZAJĄCYM

TREŚĆ UWAGI

PROPOZYCJA ZMIANY

„Należy podkreślić,
że zagospodarowanie
rekreacyjne Strugi
Lubickiej, podobnie,
jak w przypadku
Strugi Lubickiej,
będzie możliwe…”

zagospodarowanie rekreacyjne Strugi
Lubickiej, podobnie, jak w przypadku
Strugi Toruńskiej, będzie możliwe…”

UZASADNIENIE

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA
ZGŁOSZONYCH UWAG

SIĘ UWAGA

Środowiska i
Zieleni UMT

220

Str. 238

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Ponadto, proponuje
się rozważenie
możliwości
wykonania kolei
gondolowej, która
połączyłaby Kępę
Bazarową
z przeciwległym
brzegiem Wisły

221

Str. 56

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Tabela 11. Najbliżej
zlokalizowane obszary
podlegające ochronie
(Struga Toruńska,
Struga Lubicka,
Drwęca)

222

Str. 239

Wydział
Środowiska i
Zieleni UMT

Błąd literowy :
Ponadto, zakłada się
wykonanie amfiteatr

W tym miejscu należy dopisać:
Ponadto, proponuje
się rozważenie możliwości wykonania
kolei gondolowej (po pozytywnych
wynikach koniecznej analizy
ekonomicznej), która połączyłaby
Kępę Bazarową z przeciwległym
brzegiem Wisły.

Uwaga zasadna i uwzględniona.

Tab. 11 wymaga weryfikacji
ponieważ ani Struga
Toruńska ani Struga
Lubicka nie znajdują się w
granicach obszaru NATURA
2000.
Ponadto, zakłada się wykonanie
amfiteatru.
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Uwaga zasadna i uwzględniona.

Uwaga zasadna i uwzględniona.
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