
 

 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego uchwałą nr 508/13 Rady Miasta 

Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2013 r., poz 913) 

 

Składam/y do Prezydenta Miasta Torunia 

 

wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa inicjatora konsultacji: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 

 

 

2. Osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów: 
a) Imię i nazwisko Dominika Urzędowska 

                Adres pocztowy ul. św. Katarzyny 3/5 87-100 Toruń 

     Adres poczty elektronicznej d.urzedowska@pzr.org.pl 

     Tel. Kontaktowy  XXX XX XX XX 

 

 b) Imię i nazwisko Krzysztof Ślebioda 

                Adres pocztowy... ul. św. Katarzyny 3/5 87-100 Toruń 

     Adres poczty elektronicznej..k.slebioda@pzr.org.pl 

     Tel. Kontaktowy XXX XX XX XX 

 

 

 3. Proponowany przedmiot (zakres) konsultacji oraz jego zasięg (np. ogólnomiejski, lokalny): 
 

Wnioskujemy o ponowne przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i 

zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu. 

Podstawą do wszczęcia procesu dialogowego pomimo wcześniej prowadzonych konsultacji dla tej 

inwestycji jest wystąpienie nowych okoliczności które nie były znane lub podane do publicznej 

wiadomości, tj planowanej wycinki kilkudziesięciu dorosłych drzew wzdłuż al. Jana Pawła II w 

ramach realizacji inwestycji. 

 

Rekomendujemy zastosowanie aktywnych metod dyskusji i możliwych alternatywnych wariantach 

inwestycji w oparciu o prace z makietą a także prowadzenie szerokiej akcji promocyjno- 

informacyjnej bezpośrednio w okolicy Placu Rapackiego. Przedmiotem dyskusji powinny być 
warianty minimalizujące straty w dorosłym drzewostanie i zaplanowanie działań kompensujących 

w przypadku gdy nie uda się osiągnąć zadowalającego poziomu zachowania istniejącego 

drzewostanu.  

 

Jako organizacja specjalizująca się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych w całej Polsce, 

oferujemy bezpłatną pomoc w zaprogramowaniu i przeprowadzeniu wnioskowanych konsultacji.  

Pomoc oferuje także Instytut Socjologii UMK, którego pracownicy bezpłatnie zaangażują się w 

proces dialogowy czy też przeprowadzenie badań społecznych. 

 

Zasięg konsultacji: ogólnomiejski.  



 

4. Proponowany termin konsultacji: 
 

Początek konsultacji 17 lub 18 czerwca lub 8 lipca, czas trwania konsultacji minimum 21 dni.  

 

W związku z tym, że zgodnie z regulaminem, odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie 

konsultacji powinna przyjść po 21 dniach, 8 lipca wydaje się pierwszą możliwą datą rozpoczęcia 

konsultacji. Co do zasady uważamy, że organizowanie konsultacji latem nie jest dobre w związku z 

wakacyjnymi wyjazdami. Jednak ze względu na wagę tematu i planowane rozpoczęcie inwestycji, 

rekomendujemy ich rozpoczęcie 17 lub 18 czerwca.  

 

 

5. Uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji 
 

Inwestycja przebudowy Placu Rapackiego to jedna z istotniejszych inwestycji la Torunian w 

ostatnich latach. Przyszłość Placu, jako łącznika Starówki i Bydgoskiego Przedmieścia jak i 

kluczowego dla Torunia kanału komunikacyjnego była szeroko konsultowana z mieszkańcami 

Torunia (konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w 2013 i 2016 roku).  

 

Jednak dzisiejszy wyraz zaniepokojenia mieszkańców zakresem planowanej przebudowy, w tym 

szczególnie planowaną wycinką drzew w związku z realizacją inwestycji, wyraźnie wskazuje, że 

temat ten nie został dostatecznie przedyskutowany lub wystąpiły istotne czynniki powodujące 

konieczność uzupełnienie stanu wiedzy i stanowiska torunian w zakresie planowanej inwestycji.  

 

Po analizie raportów z przeprowadzonych konsultacji społecznych możemy powiedzieć, że 

głównym wątkiem prowadzonych konsultacji była dyskusja o wariantach przebudowy, która jednak 

nie uwzględniała w szczegółowy sposób kosztów środowiskowych i społecznych proponowanych 

wariantów inwestycji.  

 

Uczestnicy wcześniejszych konsultacji nie podnosili kwestii wycinki drzew, bowiem w toku 

dyskusji nie pojawiało się takie zagrożenie. Mając na uwadze wartość ekologiczną, przyrodniczą, 
społeczną tego drzewostanu, właściciel procesu konsultacyjnego jakim jest Urząd Miasta Torunia, 

winien był przewidzieć brak zgody mieszkańców na planowaną, wycinkę w tak istotnym dla 

torunian miejscu. Brak dbałości o to, by wszystkie kwestie związane z planowaną inwestycją 
zostały w sposób należyty przedyskutowane, jest zaniechaniem i nie powinien mieć miejsca, w 

mieście, które aspiruje (i odnosi na tym polu sukcesy) do stawki liderów zrównoważonego.  

 

Wyrazem niezgody na ten stan jest petycja przeciwko wycince drzew, którą podpisało, do dzisiaj 

(06.06.2019) ponad 3 tys. osób. Temat zaczął być dyskutowany na łamach lokalnej prasy, na 

portalach społecznościowych związanych z kwestiami miejskimi, planowane są akcje społeczne.  

Jest to głos dużej części społeczności Torunia, która zazwyczaj nie angażuje się w takiej skali w 

kwestie związane z rozwojem naszego miasta. Nie powinno się tego głosu bagatelizować.  
 

 

 


