
 
 

 

Formularz konsultacyjny 

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Torunia 

pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023  

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane w okresie od  2 lipca do 2 sierpnia  

2018 r. na poniższym formularzu: 

 Drogą elektroniczną na adres: br@um.torun.pl. 

 Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji, ul. Podmurna 2/2a, 

87-100 Toruń, z dopiskiem: „Konsultacje PRT” 

 bezpośrednio do Biura Rewitalizacji, ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń albo do jednego  

z Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia mieszczących się przy  

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Dziewulskiego 38, ul. Poznańskiej 52,ul. Grudziądzkiej 

126B oraz ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza) w godzinach ich pracy. 

Formularz konsultacyjny niepodpisany/podpisany nieczytelnie imieniem i nazwiskiem, złożony po 
upływie terminu konsultacji społecznych nie będzie rozpatrywany.  
 

1. Rodzaj interesariusza 

Lp. 

Proszę zaznaczyć „X” w 
odpowiednim miejscu. 
Dopuszcza się 
zaznaczenie kilku 
odpowiedzi. 

Rodzaj interesariusza  

1.  Mieszkaniec obszaru rewitalizacji 

2.  Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości , podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się  na obszarze rewitalizacji 

3.  Mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji  

4. 
 

 
Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy 
działalność gospodarczą  

5. X 
Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne 

6.  
 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

7.  
 

Organ władzy publicznej 

8. 
 
 
 

Inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 
Państwa 

9.  
 

Kościoły i związki wyznaniowe 

10.  
Inne (należy samodzielnie uzupełnić w rubryce po lewej stronie, wpisując 
rodzaj interesariusza) 

 
  

mailto:br@um.torun.pl


2. Obszar zamieszkania/prowadzenia działalności 

Obszar zamieszkania/prowadzenia działalności (można udzielić jednej odpowiedzi). Proszę zaznaczyć „X” 

 

 Bydgoskie Przedmieście 

 Podgórz 

X Stare Miasto 

 Spoza obszaru rewitalizacji 



 
 

3. Zgłaszane uwagi 

 

l.p.  Imię i nazwisko 

osoby 

zgłaszającej/nazwa 

instytucji 

zgłaszającej 

 dane kontaktowe 

(adres e-mail/nr tel.) 

Zapis w projekcie programu rewitalizacji, 
do którego zgłaszane są uwagi (strona, 
rozdział, treść uwagi) 

Propozycja zmiany Uzasadnienie zgłaszanej uwagi 

1.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.1.1. Aktywizacja seniorów 
1. Aktywny senior 
str. 111 
 

Zwiększenie liczby osób korzystających z 
projektu  

Zbyt mała liczba osób korzystających z 
projektu w stosunku do przewidzianej 
wartości realizacji, zbyt mały odsetek 
mieszkańców z obszaru rewitalizacji.   
Opis jest zbyt mało szczegółowy, aby 
wskazać czy proponowana kwota jest 
adekwatna.  
 

2.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.1.1. Aktywizacja seniorów 
4. Remont i adaptacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Podgórska 2 z 
przeznaczeniem na świadczenie usług w 
społeczności lokalnej 
str. 115 
 

Brakuje wskaźnika dotyczącego liczby 
osób korzystających z infrastruktury  
 

 

3.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.1.2. Aktywizacja mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
5. Muzeum Historii Podgórza miejscem 
spotkań i aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem 
str. 116 

Wątpliwości budzi sformułowanie 
„Muzeum Historii Podgórza oferować 
będzie szeroki wachlarz działań 
aktywizacyjnych. Projekt zakłada m.in. 
organizację wielopokoleniowych 
warsztatów” w stosunku do zakładanej 
liczby osób zaktywizowanych i objętych 
wsparciem. Ponadto wątpliwe jest, aby 
łączenie Muzeum Historii Podgórza z 
działaniami aktywizującymi, a tym 
bardziej prowadzeniem poradni 
psychologicznej czy prawnej było 

 



skutecznym rozwiązaniem. 
Zdecydowanie bardziej powinny 
sprawdzić się w tym obszarze działania 
instytucji, które są zakorzenione wśród 
mieszkańców – Dom Pracownia 
Zrównoważonego Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
Muz czy punkt Urzędu Miasta 
zlokalizowany przy ul. Poznańskiej.  
 

4.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.1.2. Aktywizacja mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
8. Toruń dla Starówki, Starówka dla 
Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na 
potrzeby nowoczesnej przestrzeni 
społecznej. 
str. 119 

Przeniesienie części działań w 
przestrzeń publiczną starówki, np. do 
Stawu Komtura bądź plac przy ruinach 
Zamku Krzyżackiego oraz oparcie 
działań o bezpośrednią pracę z 
mieszkańcami przez prowadzoną przez 
animatorów społecznych lub 
streetworkerów w najbliższym 
środowisku mieszkańców dotkniętych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Istnieje obawa, że mieszkańcy starówki 
nie będą uczestniczyć w organizowanych 
działaniach i tym samym nie zostanie 
zrealizowany założony cel 
przedsięwzięcia.  

5.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.2.1. Wsparcie osób chorych i z 
niepełnosprawnościami 
15. Akademia Walki z Rakiem szansą na 
powrót do zdrowia 
str. 127 

Zmniejszenie zakresu przedsięwzięcia 
oraz planowanych środków na jego 
realizację bądź rezygnacja z 
przedsięwzięcia.  

Nie jest zrozumiałe w jaki sposób zakres 
działania ma wpłynąć na rozwiązanie 
problemu : niedostateczna 
samowystarczalność ekonomiczna 
ludności w gospodarstwach domowych. 
W PRT nie znajduje się informacji na 
temat występowania problemu 
zachorowalności mieszkańców 
rewitalizacji na raka, który wymagałby 
rozwiązania.   

6.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.2.1. Wsparcie osób chorych i z 
niepełnosprawnościami 
 
16. Adaptacja pomieszczeń kamienicy na  
cele działalności społecznej przy ul. 
Łaziennej 9  
 
str. 128 
 
 

Nie jest jasne jaka część budynku będzie 
przewidziana na prowadzenie działań 
społecznych i w związku z tym trudno 
ocenić czy koszt remontu jest 
uzasadniony.  
Ponadto zastanawiające jest czy obiekt, 
który prowadzi działalność turystyczno-
konferencyjną jest odpowiednim 
miejscem do realizacji projektu 
społecznego „Akademia Walki z Rakiem 
szansą na powrót do zdrowia”.  

Nie jest jasne jaka część budynku będzie 
przewidziana na prowadzenie działań 
społecznych i w związku z tym trudno 
ocenić czy koszt remontu jest 
uzasadniony.  
Ponadto zastanawiające jest czy obiekt, 
który prowadzi działalność turystyczno-
konferencyjną jest odpowiednim 
miejscem do realizacji projektu 
społecznego „Akademia Walki z Rakiem 
szansą na powrót do zdrowia”.  



  
7.  Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.2.2. Wsparcie rodzin zmagających się z 
problemami społecznymi i materialnymi 
21. Wspólnie działamy, Toruń 
zmieniamy! 
str. 134-135 

Zwiększenie liczby odbiorców z obszaru 
rewitalizacji.  

Działanie powinno być skierowane w 
większym stopniu do mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Założony wskaźnik 
udziału 20% osób korzystających z 
projektu z obszaru rewitalizacji jest 
zdecydowanie zbyt niski, aby mówić o 
oddziaływaniu na problem.   
 

8.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.2.2. Wsparcie rodzin zmagających się z 
problemami społecznymi i materialnymi  
28. NOE - usamodzielnianie młodzieży  
str. 142 

Zwiększenie liczby odbiorców z obszaru 
rewitalizacji i być może nakładów na 
realizację projektu.  

Projekt jest jednym z ważniejszych z 
punktu widzenia problemów obszaru 
rewitalizacji Stare Miasto i jako jedyny 
jest skierowany do określonej i celowej 
grupy docelowej  - młodzieży.  

9.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

1.2.2. Wsparcie rodzin zmagających się z 
problemami społecznymi i materialnymi 
30. Adaptacja kamienicy przy ul. 
Mostowej 6 na cele społeczne 
str. 146 

Zwiększenie liczby odbiorców 
planowanych działań w budynku.  

Wysokie koszty projektu 
infrastrukturalnego w stosunku do 
założonego wskaźnika rezultatu – 
zaangażowania mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w planowane działania.  

10.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

2.1.1. Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych kobiet 
31. Mama wraca do prac 
str. 147 

Zmiana podmiotu realizującego projekt.  Wątpliwości budzi fakt, że projekt ma 
realizować Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, która nie ma 
doświadczenia w prowadzeniu działań 
aktywizujących mieszkańców społecznie 
i zawodowo, nie jest to zadanie jednostki. 
W związku z tym istnieje obawa o jakość 
realizowanego projektu.   

11.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

2.1.2. Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
37. Aktywne włączenie społeczne na 
terenie Gminy Miasta Toruń 
 

Zwiększenie liczby odbiorców z obszaru 
rewitalizacji.  

Działanie powinno być skierowane w 
większym stopniu do mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Założony wskaźnik 
udziału 20% osób korzystających z 
projektu z obszaru rewitalizacji jest 
zdecydowanie zbyt niski, aby mówić o 
oddziaływaniu na problem.   
 

12.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

2.1.2. Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
40. Akademia Przyszłego Przedsiębiorcy 
str. 158 

Zmiana podmiotu realizującego projekt. Wątpliwe, czy Fundacja Revital Medic 
(która swoją działalność rozpoczęła w 
2016) jest odpowiednią instytucją do 
realizacji ww projektu.  
Ponadto, w obszarze rewitalizacji Stare 
Miasto stwierdzono problem szczególnie 
długotrwałego bezrobocia,do tej grupy 



osób powinno być skierowane innego 
rodzaju wsparcie.  
 

13.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Działania aktywizujące poprzez 
dostosowanie przestrzeni publicznej na 
obszarze rewitalizacji  
 
47. Ogród Zoobotaniczny – miejsce 
aktywizacji społecznej, str. 167 
 
koszt realizacji 58 823 zł, wskaźnik: 40 
osób, koszt wydaje się zawyżony w 
stosunku do liczby osób, którą ma objąć 
działanie  

Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia  
 
  

Koszt byłby uzasadniony w przypadku 
cyklicznie odbywających się zajęć, nie 
wynika to z opisu  
 

14.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 
 
 
 
 

2.2.1. Działania aktywizujące poprzez 
dostosowanie przestrzeni publicznej na 
obszarze rewitalizacji  
 
48. Zagospodarowanie i poprawa 
funkcjonalności terenu Ogrodu 
Zoobotanicznego wpływające na 
poprawę jego  
funkcjonowania – etap II, str. 168-170 
 
Problem, na który odpowiada projekt:  
I. Zaawansowanie procesu starzenia się 
społeczeństwa;  
II. Niedostateczna samowystarczalność 
ekonomiczna ludności w 
gospodarstwach domowych.  

Zmiana opisu projektu bądź jego 
zakresu, dostosowanie do 
zdiagnozowanych problemów.  

Nie jest jasne w jaki sposób działanie ma 
wpłynąć na poprawę jakości życia na 
Bydgoskim i na starzenie się 
społeczeństwa. W obecnym kształcie 
działanie jest nieuzasadnione, nie 
odpowiada na wskazane problemy.  

15.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 
 
 
 
 
 

Brakuje działań związanych z remontem 
walących się kamienic w obszarze tzw. 
Wilhelmstadt, na ul. Jagiellończyka 

  

16.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  

Punkty Integracji Społecznej na 
Podgórzu i Bydgoskim Przedmieściu 

Przeniesienie przedsięwzięcia do 
projektów głównych  

Projekt jest istotny ze względu na skalę 
zdiagnozowanych problemów obszarów 



fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

str. 215 rewitalizacji.  

17.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

Klub Wędka – prowadzenie świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży 
na obszarze rewitalizacji 
str. 215 

Przeniesienie przedsięwzięcia do 
projektów głównych 

Projekt jest istotny ze względu na skalę 
zdiagnozowanych problemów obszarów 
rewitalizacji. 

18.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 W całym PRT brakuje wystarczającej 
liczby działań skierowanych do dzieci i 
młodzieży ukierunkowanych na 
pokazywanie dobrych wzorców, 
wyrównywanie szans, podniesienie 
poziomu edukacji, aktywizację 
społeczno-kulturalną.  
Uzupełnienie PRT o przedsięwzięcia z 
skierowane do dzieci i młodzieży 
ukierunkowane na pokazywanie dobrych 
wzorców, wyrównywanie szans, 
podniesienie poziomu edukacji, 
aktywizację społeczno-kulturalną, które 
byłyby realizowane przez instytucje lub 
organizacje mające doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu działań. 
Przedsięwzięcia mogłyby być 
realizowane np. we współpracy ze 
szkołami podstawowymi, które są 
naturalnym kanałem dotarcia do dzieci i 
młodzieży dotkniętej i zagrożonej 
problemem wykluczenia społecznego.  
 

Ze względu na występowanie 
problemów bezrobocia, ubóstwa i 
wykluczenia społecznego konieczne 
wydaje się być realizowanie projektów 
ukierunkowanych do dzieci i młodzieży w 
celu oddziaływania na problem 
dziedziczenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego.   

19.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 Na Starym mieście brakuje działań 
związanych z powstaniem infrastruktury 
do spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży.  
Konieczne wydaje się zupełnienie PRT o 
takie przedsięwzięcia, plac zabaw 
powinien znaleźć się przy SP1, a także w 
okolicy tzw. Wilhelmstadt (najbliższy 
plac zabaw znajduje się w parku Glazja i 
w Fosie Zamkowej - stanowczo zbyt 
daleko).  

 



20.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

  Diagnoza obszaru Starego Miasta 
wskazuje na dużą liczbę osób 
niepełnosprawnych w obszarze. Nie 
wiadomo jednak ile dzieci z 
niepełnosprawnościami mieszka w 
obszarze.   
Żadne z działań nie dotyczy 
przystosowania jedynej szkoły 
podstawowej w obszarze (SP1),  do tego, 
aby mogły do niej uczęszczać dzieci z 
niepełnosprawnościami ruchowymi 
(brak podjazdów, wind, toalet). 

 

21.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 
 

Diagnoza obszaru Starego Miasta 
wskazuje na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, wysokie 
wskaźniki dot. udziału uczniów, którzy 
nie otrzymały promocji do następnej 
klasy, a także wskaźniki dot. udziału 
młodzieży w wieku 16-18 lat, która nie 
realizuje obowiązku edukacji. 
Żadne z działań PRT nie odpowiada na 
ten problem.  
PRT nie zakłada także żadnego działania 
związanego z jedyną szkołą podstawową 
w obszarze (SP1) na rzecz 
wyrównywania szans, rozwijania 
talentów, wyposażenia szkoły w  
infrastrukturę do uprawiania sportu, 
doposażenia klas itp.   

 

22.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 PRT przewiduje działania integrujące i 
aktywizujące mieszkańców poprzez ich 
realizację w istniejących bądź 
nowopowstałych instytucjach.  
Należy zauważyć, że aby skutecznie 
aktywizować i integrować mieszkańców 
borykających się z problemem 
bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego należy prowadzić działania 
bezpośrednio w ich miejscu 
zamieszkania, w ich najbliższym 
otoczeniu, dopiero później oswajać z 
uczestnictwem w działaniach 

 



zorganizowanych przez instytucje.  
Takie działania powinni prowadzić 
animatorzy społeczni lub streetworkerzy 
na podwórkach wspólnot 
mieszkaniowych i osiedli, wykorzystując 
istniejącą infrastrukturę 

23.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 Brak działań na rzecz redukcji niskiej 
emisji i zwiększenia obszarów terenów 
zielonych, szczególnie w obszarze 
Starego Miasta. 

Toruń prowadzi działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza od wielu lat, 
natomiast efekty tych działań ciągle są 
mało widoczne i niewystarczające.  
Należy włączyć działania z zakresu 
edukacji i kształtowania postaw oraz 
narzędzia techniczne i ekonomiczne 
motywujące społeczność do 
podejmowania decyzji o wyborze 
czystszych źródeł energii.  

24.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 Brak działań dot. przystosowania 
przestrzeni publicznej na terenie 
podobszarów rewitalizacji do osób 
niepełnosprawnych i starszych, także w 
przypadku obiektów, w których mają być 
realizowane działania skierowane do 
osób starszych i niepełnosprawnych. 
Dotarcie do tych obiektów przy obecnej 
infrastrukturze w wielu miejscach 
obszarów rewitalizacji wydaje się być 
utrudnione. 

 

25.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 Wprowadzenie Programu 
Mikrowsparcia Inicjatyw Sąsiedzkich we 
wszystkich obszarach rewitalizacji. 
Program zakładałby wsparcie finansowe 
na działania animacyjno-artystyczne na 
podwórkach, osiedlach. Celem programu 
byłoby budowanie sieci wzajemnego 
wsparcia oraz aktywizacji i integracji 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Program powinien być realizowany w 
formie otwartego całorocznego naboru 
wniosków na granty finansowe na 
inicjatywy mieszkańców i współdziałanie 
sąsiedzkie. Wnioski powinny być 
składane przez grupy nieformalne 

 



mieszkańców, a w przypadku złożenia 
wniosków przez organizację 
pozarządową wniosek powinien być 
poparty podpisem minimum 10 
mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej, 
osiedla lub podwórka, którego dotyczy 
wniosek.  

26.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

2.2.1. 
46. 
Rewitalizacja zabytkowego Parku 
Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu 
w 
Toruniu – 3 etap 

 Nieprawidłowo zaplanowane narzędzia 
pomiaru wskaźnika rezultatu 

Założono pomiar wskaźników odbywać 
się będzie na podstawie protokołu 
odbioru robót. Nie da się protokołem 
odbioru robót policzyć ile osób będzie 
korzystało ze zmienionej przestrzeni.  

27.  Pracownia Zrównoważonego 
Rozwoju  
fundacja@pzr.org.pl 
tel. 721 308 790 
 

 Brak uwzględnienia w diagnozie i 
niewykorzystanie potencjału budynku 
nieczynnego CKU  przy ul. Rybaki 57 
oraz lokalnych organizacji 
pozarządowych czy twórców 
działających na terenie Bydgoskiego 
Przedmieścia.  
 
 

Przez kilka lat oficynę CKU 
wynajmowano, jako sale prób 
muzycznych i pracownie artystyczne. Z 
końcem roku 2017 powstała 
nieformalna grupa organizacji 
pozarządowych, artystów i instytucji 
kultury oraz rękodzielników, która miała 
gotowość do utrzymania budynku i 
prowadzenia tam swojej działalności 
jednocześnie wspierając proces 
rewitalizacji BP.  
Proponowano stworzenie artystyczno - 
społecznego kombinatu, realizującego 
cele społeczne, kulturalne i gospodarcze. 
Pomimo propozycji wynajmu całości 
budynku, władze CKU nie zdecydowały 
się na dalszy najem a dotychczasowi 
najemcy zostali z budynku usunięci z 
końcem 2017 roku.  
 
Należy ponownie rozważyć 
wykorzystanie budynku byłego CKU na 
działania wspierające rewitalizację BP i 
skupiające w jednym miejscu różnorodne 
podmioty mogące w sposób bezpośredni 
i pośredni wspierać realizację celów PRT 
 

 



 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  
w Urzędzie Miasta ToruniaBiuro Rewitalizacji 

 
Zostałam/-em poinformowana/-ny, że: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia z siedzibą  

w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji moich praw mogę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: 
iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały 
Generała Sikorskiego 8,  
87-100 Toruń. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania opinii na temat projektu 
Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji procesu konsultacji 
projektu Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 

5. W przypadku niepodania przez Pana/ią danych, zgłoszone uwagi nie będą brane pod 
uwagę. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski. 
8. Moje dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia sprawy. 
9. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do 

poprawiania swoich danych. 
10. Mam prawo zażądać, aby Urząd Miasta Torunia ograniczył przetwarzanie wyłącznie 

do przechowywania moich danych osobowych w przypadku: 
a. przekonania, że posiadane przez Gminę Miasta Torunia dane są nieprawidłowe 

lub przetwarzane bezpodstawnie; 
b. jeżeli nie będę chciał/-a aby Gmina Miasta Torunia usunęła dane bo będą mi 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
c. trwania okresu od wniesienia przez mnie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Jeżeli uważam, że Gmina miasta Torunia przetwarza dane niezgodnie z prawem mogę 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz 
znajdują się na stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl. 

13. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na 
adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu,  
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. 

14. Przed realizacją moich uprawnień, Urząd Miasta Torunia będzie musiał potwierdzić 
moją tożsamość (dokonać mojej identyfikacji).  

 
 
 
Toruń, dnia  2018-08-02  
 


