
R
ada Okręgu Nr 4

Toruń - Czerniewice

Protokół z posiedzenia 

Rady Okręgu Nr 4 Czerniewice 

 w dniu 25.04.2022r. 
 

 

Spotkanie odbyło się według ustalonego i zatwierdzonego przez zebranych porządku 

zebrania. W spotkaniu uczestniczył Radny miasta Torunia – Michał Jakubaszek 

 

KORESPONDENCJA WYSŁANA 
 

❖ Do Wydziału Środowiska i Ekologii UMT, przesłaliśmy 10 marca br. pocztą                  

e-mailową pismo dotyczące utrzymania zieleni w Czerniewicach. W nawiązaniu do 

ustaleń z jesieni ubiegłego roku - zwróciliśmy się o wiosenne przycięcia krzewów              

i kwiatów wraz z oczyszczeniem ich z zeszłorocznych chwastów z rabat przy ulic: 

Zdrojowej, Gajowej, Solankowej i Włocławskiej. Ponadto zwróciliśmy się                             

o ustalenie zakresu prac związanych z wykonaniem zieleni i elementów małej 

architektury na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej. 

Natomiast z uwagi na przechodzące wichury o usunięcie połamanych i mocno 

pochylonych drzew oraz zwisających gałęzi z terenów lasów miejskich naszego 

osiedla między ul. Łódzką, a ul. i Matysiaków i  między  ul. Zdrojową , a Gajową.   

W celu uszczegółowienia powyższego zakresu zadań i dalszych planów - 

zaproponowaliśmy wizję lokalną.  
 

❖ Na prośbę Redakcji „Tylko Toruń”, pocztą e-mailową, przesłaliśmy  informację                  

o działalności Rady Okręgu Czerniewice, w tym planowanych i zrealizowanych 

działaniach na naszym osiedlu wraz z załączonymi zdjęciami zrealizowanych 

inwestycji. Artykuł pojawił się na łamach pisma „Tylko Toruń” w dniu 18.04.2022r. 
 

❖ Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Toruniu pocztą e-mailową 

wysłaliśmy 27.03.2022 r. pismo w sprawie utrzymania obiektów i terenów 

rekreacyjno-sportowych w Czerniewicach administrowanych przez MOSiR. 

    Zawarte w piśmie zadania dotyczą: 

- Naprawienie i przegląd ławek  

- Malowanie 26 ławek środkami drewnochronnymi  

- Usunięcie uschniętych iglaków przy obiektach do grillowania przy ul. Solankowej                                                                                                                                          

- Uzupełnienie kory ogrodowej pod urządzenia New Age Fit przy ul. Solankowej                         

- Usunięcie nieczynnego i zniszczonego zewnętrznego komputera do ćwiczeń na 

   urządzeniach New Age Fit przy ul. Solankowej 

- Utrzymanie sprawności urządzeń, czystości, koszenia trawy i usunięcia 

  porastających chwastów na obiektach znajdujących się placu rekreacyjno-  

  sportowym na ul. Zdrojowej/Włocławskiej i na ul. Solankowej. 

W związku z brakiem jakichkolwiek działań ze strony MOSiRu Radny Miasta 

Torunia Michał Jakubaszek zobowiązał się do interwencji w powyższej sprawie. 
 

❖ W dniu 31 marca 2022 r., pocztą e-mailową, zwróciliśmy się do Wydziału 

Środowiska i Ekologii o konserwację, środkami impregnującymi, 9 szt. ławek na 

placu zabaw zlokalizowanych u zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska. 
 

❖ W dniu 6 kwietnia 2022 r. pocztą e-mailową zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu 

Dróg w Toruniu o przeprowadzenie (po sezonie zimowym) napraw nawierzchni 

następujących ulic: 



- ul. Zdrojowej na odcinku od Łódzkiej do ul. Włocławskiej  

- ul. Włocławskiej na odcinku od  ul. Spacerowej do ul. Zdrojowej (oprócz dziur 

również wyrównanie zbyt dużych zagłębień na wysokości terenu Szkoły 

Podstawowej nr 34) 

- ul. Włocławskiej  na odcinku od ul. Zdrojowej do południowej granicy miasta 

  Torunia 

- ul. Gardzielewskiego na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Solankowej 
 

❖ Do Wydziału Gospodarki Komunalnej pocztą e-mailową wysłaliśmy 20 kwietnia br. 

pismo wraz z załącznikami zawierające do realizacji na terenie osiedla Czerniewice 

w roku 2022 r. następujących zadania: 

- Sprzątanie zalegającego piasku i liści po zimie z ulic Czerniewic  

- Usunięcie traw i chwastów przy krawężnikach i z chodników szczególnie 

  w obrębie parkingu przy sklepach na ul. Zdrojowej. 

- Udrożnienie  zapiaszczonego i zarośniętego korytka drogowego wraz z wpustem 

  kanalizacyjnym na skrzyżowaniu ul. Włocławskiej/Zdrojowej/Relaksowej.  

- Konserwacja ławek środkami impregnującymi przy ul. Zdrojowej i ul. Gajowej  

- Remonty bieżące uszkodzonej nawierzchni chodników z kostki betonowej na 

  ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Gajowej do terenu Szkoły Podstawowej nr 34. 

- Remont bieżący przechylonego krawężnika przy ul. Zdrojowej i podniesienie zbyt 

zagłębionej studzienki telekomunikacyjnej  przy ul Włocławskiej na wysokości 

posesji 271. 

- Uzupełnienie tłuczniem powybijanych fragmentów ul. Przy Torze. 

- Poprawne ustawienie znaków drogowych: D-6b na ul. Włocławskiej przy bazie 

transportu samochodowego Truck Gigant i D-40 przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej 

z ul. Pszczelną. 

- Wymiana wiaty autobusowej przy ul. Łódzkiej (DK-1) przy skrzyżowaniu                  

z ul. Zdrojową na podobną jaka znajduje się na ul. Gagarina - przystanek 

ODNOWA, która  osoby oczekujące na przyjazd autobusu w czasie padającego 

deszczu skutecznie osłoni przed ochlapaniem przez jadące z dużą prędkością 

szczególnie pojazdy ciężarowe.  

- Zamontowanie w Czerniewicach rozkładów elektronicznych na przystankach 

autobusowych linii 11 i 19  

- Przebudowa sięgacza do ul. Łódzkiej 244-250 (ulicy gruntowej), która została   

zakwalifikowana do Programu Budowy Dróg Lokalnych 2020-2023. Do obecnego  

na zebraniu Radnego MT Michała Jakubaszka zwróciliśmy się o rozeznanie 

terminu realizacji tej inwestycji.  

 

KORESPONDENCJA OTRZYMANA 
 

❖ W dniu 23 lutego 2022 r. otrzymaliśmy pocztą e-mailową stanowisko Zarządu 

Stowarzyszenia „Toruńczycy” w sprawie niszczenia zieleni w Toruniu. Pismo 

zawierało między innymi protest przeciwko wycince drzew na Kępie Bazarowej. 

❖ W dniu 2 marca 2022r. z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji pocztą                  

e-mailową otrzymaliśmy informacje o publicznym wyłożeniu projektu „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Torunia na lata 2022-2025. 

❖ W dniu 10 marca 2022r. z Biura Rady Miasta Torunia pocztą e-mailową, 

otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej 

organizowane przez kierownictwo Muzeum Artylerii Oddziału Wojsk Lądowych               

w Toruniu. 



❖ W odpowiedzi na pismo Rady Okręgu nr 4 Czerniewice z dnia 10 marca 2022 r. 

otrzymaliśmy e-mailem z Wydziału Środowiska i Ekologii UMT informację                         

o przeprowadzeniu w najbliższym czasie przez odpowiednie firmy prace związane            

z bieżącym utrzymaniem zieleni w Czerniewicach. Natomiast zakres zadania 

polegającego na wykonaniu zieleni wraz z elementami małej architektury na placu 

rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej zostanie omówiony na 

wspólnym spotkaniu w terenie. 

❖ W dniu 6 kwietnia 2022 r. z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT  

otrzymaliśmy pocztą e-mailową komunikat o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

dotyczących wypracowania zmian w przebiegu poszczególnych linii i korekt                       

w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. W pierwszym etapie konsultacji do                       

6 maja br. tematy mogą zgłaszać sami mieszkańcy - telefonicznie, elektronicznie lub 

pisemnie. Zebrany materiał zostanie  uporządkowany i przekazany do konsultacji 

Radom Okręgów. 

❖ W dniu 13 kwietnia od p. Marcina Czyżewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta 

Torunia oraz od p. Mirosława Bartulewicza, Komentanta Straży Miejskiej w Toruniu, 

otrzymaliśmy Świąteczne Życzenia Wielkanocne. 

 

PRZEPROWADZONE SPOTKANIA 
 

❖ W dniu 1 kwietnia 2022 r. na terenie Czerniewic odbyła się wizja lokalna                                   

z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Łukaszem Naskrętem,                 

w czasie której ustalony został  kolejny etap wywożenia zgromadzonych odpadów 

(dywaników i okładzin samochodowych) ze składowiska przy ul. Włocławskiej.  

Ponadto wskazane zostały miejsca będące dużymi skupiskami śmieci                                        

w Czerniewicach – znajdujące się na terenie lasku miejskiego między                                   

ul. Włocławską i Solankową i lasku między ul. Łódzką i Matysiaków. Śmieci te 

zostaną usunięte przez służby komunalne. Ustalona została również dyslokacja 

pojemnika na śmieci ze skrzyżowania z ul. Zdrojowej/Radosnej i zamontowanie go 

przy ławce na ul. Zdrojowej. 

 

❖ W dniu 1 kwietnia 2022r. z inicjatywy Radnego Miasta Michała Jakubaszka odbyło 

się spotkanie w Czerniewicach połączone z oględzinami 5 unikatowych okazów 

dębów szypułkowych znajdujących się na terenie Lasów Państwowych. Dęby rosną 

wzdłuż ul. Spacerowej od strony Wisły na wysokości boiska sportowego Szkoły 

Podstawowej nr 34. Oględziny drzew odbyły się w obecności Pani Haliny 

Pomianowskiej, Dyrektor Wydziału Środowiska i Edukacji UMT i jej pracownika. 

Drzewa zostały dokładnie obmierzone (530, 290, 430, 350 i 330 cm w obwodzie) 

oraz ocenione pod względem stanu zachowania i sfotografowane. Według wiedzy 

przedstawicieli WŚiE UMT drzewa nie są zarejestrowane w wykazie pomników 

przyrody w Toruniu. 

Radny Michał Jakubaszek zaproponował wykonanie ścieżki ekologicznej biegnącej 

w pobliżu dębów.  

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ 

EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) 
 

30 czerwca 2022 r. mija termin obowiązkowego złożenia deklaracji do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw              

w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklaracje można składać w formie 



elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl lub formie papierowej na adres: Wydział 

Środowiska i Ekologii ul Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, oraz e-mailowo: 

ceeb@um.torun.pl  
  

Brak zgłoszenia lub przekroczenie jego terminu skutkować będzie karami grzywny.  
  

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.torun.pl/pl/zglos-ogrzewanie-

do-ceeb  

 

SPRAWY BIEŻĄCE  
 

❖ W dniu 11 marca 2022 r. rozpoczęte zostały dalsze prace związane z zakończeniem 

zaległego zadania związanego z budową dwóch punktów kamerowych przy                         

ul. Solankowej i Włocławskiej/Spacerowej realizowanego z budżetu obywatelskiego 

2021. Obecnie ustawione zostały słupy i podłączone do instalacji światłowodowej. 

Dopiero po podłączeniu zasilenia elektrycznego kamery będą mogły być włączone 

do „Centralnego Dozoru Monitoringu” w Toruniu. 

❖ W drugiej połowie marca rozpoczęto prace pielęgnacyjne związane z wiosennym 

przycięciem roślin na rabatach przy ulicach: Zdrojowej, Solankowej, Gajowej, 

Włocławskiej oraz prace związane z usunięciem połamanych i mocno pochylonych 

drzew oraz zwisających niebezpiecznie gałęzi na terenie lasku miejskiego  między 

ul. Łódzką, a ul. Matysiaków. 

 

INNE SPRAWY - WOLNE WNIOSKI. 
 

❖ Na stronie internetowej Serwisu Urzędu Miasta Torunia w dniu 21 kwietnia br. 

ukazał się artykuł: „Włącz się w Międzynarodowy Dzień Ziemi” – w którym 

między innymi Urząd Miasta Torunia zachęca mieszkańców do organizowania 

własnego Dnia Ziemi np. sprzątania terenów własnego osiedla. Padła propozycja by 

taki dzień zorganizować  w Czerniewicach w dniu 11 czerwca br. 

❖ W dniu 18 marca br. ukazał się w bezpłatnej gazecie Tylko Toruń artykuł: „ Od ponad 

dwóch dekad dla mieszkańców. Jak działa Rada Okręgu Czerniewice”.  

❖ Realizacja projektów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 

2022.  Rozstrzygnięte zostały zapytania ofertowe na wykonawstwo następujących 

projektów: 

-  „Tyrolka”  - Firma: P.H.U Gold-Spring z Żuromina – Termin zakończenia 

zadania: 30 kwietnia br. 
 

- „Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/ 

Wloclawska” - Firma: Nalikowski, Beata Nalikowska – Termin zakończenia 

zadania: 31 maja br. 
 

- „Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu-

Czerniewicach” (Wykonanie projektu) – Firma: CITYHOME Pracownia 

Projektowa z Małej Nieszawki – Termin zakończenia zadania: 25 kwietnia br. 
 

❖ Festyn Parafialny - „Tu są moje Czerniewice” odbędzie w dniu 26 czerwca 2022 r.                

Festyn wspierany jest ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach budżetu 

obywatelskiego na rok 2022. 

❖ Na terenie naszego osiedla narasta problem z utrzymaniem czystości obszarów 

leśnych, należących do Lasów Państwowych. Na skraju lasu pełno jest  połamanych, 

niebezpiecznie pochylonych drzew i zwisających gałęzi. Tak zaniedbane tereny leśne 

https://zone.gunb.gov.pl/
mailto:ceeb@um.torun.pl
https://www.torun.pl/pl/zglos-ogrzewanie-do-ceeb
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źle wpływają wizerunkowo na nasze osiedle. Wskazane jest zorganizowanie 

spotkania z Nadleśnictwem Gniewkowo.  

❖ Przypuszczalnie, że już w maju zostaną ogłoszone terminy kolejnej edycji do budżetu 

obywatelskiego Torunia na rok 2023. Prawdopodobnie w czerwcu 2022 r. będzie 

można składać swoje projekty do budżetu obywatelskiego. 

❖ Rada Okręgu zgodnie ze statutem ma do swojej dyspozycji 2000 zł na działania 

integrujące lokalną społeczność, które powinna rozdysponować do końca roku 2022. 

Członkowie rady mają w najbliższym czasie podjąć decyzję o przeznaczenia 

powyższych środków. W roku 2021 pula ta została przekazana na organizację 

ogniska z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

 

PROPOZYCJE ZADAŃ DO REALIZACJI W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

 

❖ Ustalić z WŚiE termin wizji lokalnej ws. wykonania zieleni wraz z elementami małej 

architektury na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej. 

❖ Skierować pismo do Wydziału Ochrony Ludności ws. zamontowania tablic 

informacyjnych: „Osiedle monitorowane” i „Teren Monitorowany” 

❖ Skierować pismo do Nadleśnictwa Gniewkowo ws. utrzymania czystości terenów 

leśnych oraz usunięcie połamanych i niebezpiecznie pochylonych drzew.  

❖ Skierować pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT ws. usunięcia 

ogromnej sterty ściętych gałęzi przy ul. Przy Torze przy skrzyżowaniu, a z ul. 

Wiśniową, które zostały zgromadzone (przeszło rok temu) w czasie prac 

porządkowych przez pracowników PKP    

❖ Zgłosić do WŚiE uruchomienie zamgławiaczy na placu rekreacyjno-sportowym. 

❖ Przypomnieć mieszkańcom Czerniewic o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB – 

zamieścić informację w gablotach i Internecie (Facebook) oraz w ogłoszeniach 

parafialnych. 

❖ Zorganizować osiedlowy Dzień Ziemi 

 
PROPOZYCJA NASTĘPNEGO SPOTKANIA – 4 lipca 2022 r.  

 

Protokół porządziła: 

Marianna Laurentowicz 

 


