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1. Wprowadzenie 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w kompleksowy sposób poprzez działania na rzecz lokalnej 

społeczności, gospodarki oraz przestrzeni. Działania te skoncentrowane są terytorialnie oraz 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Miasto Toruń posiada obecnie Gminny Program pn. Program Rewitalizacji Torunia do 

2023 roku przyjęty Uchwałą Nr 922/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.  

i zmieniony Uchwałą Nr 346/20 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r. W związku z tym, 

że horyzont czasowy obowiązującego Programu Rewitalizacji Torunia upływa wraz  

z 2023 rokiem, Miasto przystąpiło do opracowania nowego dokumentu. Rewitalizacja jest 

procesem ciągłym i długotrwałym, dlatego należy kontynuować działania rewitalizacyjne. 

Obowiązujący Program Rewitalizacji Torunia został opracowany i uchwalony na podstawie 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Torunia, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, został wyznaczony w Uchwałą Nr 513/16 

Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. i obejmuje: 

● Obszar zdegradowany – jednostki: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, 

Jakubskie Przedmieście, Rudak i Grebocin nad Strugą. 

● Obszar rewitalizacji – jednostki: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz. 

 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawiono na rycinach 1 i 2. 
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Rycina 1. Obszar zdegradowany Miasta Torunia określony Uchwałą Nr 513/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do 2023 roku 
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Rycina 2. Obszar rewitalizacji Miasta Torunia określony Uchwałą Nr 513/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 

grudnia 2016 r. 

 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do 2023 roku 
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 Celem niniejszego opracowania było sporządzenie aktualnej diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji będącej podstawą do przygotowania 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. 

Wyznaczenia (delimitacji) obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z art. 4 ust. 

1 ustawy o rewitalizacji dokonuje się na podstawie analiz, w których wykorzystuje się 

obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze. Wyniki przeprowadzonej diagnozy 

posłużą do przygotowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji, w tym załączników mapowych obrazujących granice obu obszarów  

w skali 1:5000. Po podjęciu uchwały Rada Miasta Torunia może podjąć uchwałę  

o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach Programu 

zostanie opracowana m.in. szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. 

 

2. Charakterystyka jednostek analitycznych – obszarów 

delimitacyjnych  

 Przyjęta na potrzeby przeprowadzenia delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru 

rewitalizacji metodyka, została opracowana w zgodności z art. 4 ustawy o rewitalizacji, tzn.  

w oparciu o analizę wykorzystującą „obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze 

dostosowane do lokalnych uwarunkowań”. 

 Podstawowym elementem przeprowadzonego badania delimitacji były wskaźniki 

statystyczne, opracowane na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych publicznych. 

Wskaźniki statystyczne poprzez ich odniesienie do wartości średnich dla miasta pozwalają na 

dokonanie analizy porównawczej poszczególnych jednostek analitycznych, a tym samym 

wskazania jednostek szczególnie zagrożonych wykluczeniem oraz predysponowanych do 

objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

 Zastosowana metoda delimitacji (wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji) musi zapewnić wybór obszarów kryzysowych – dysfunkcyjnych w sposób 

adekwatny i obiektywny. Wykorzystanie wskaźników delimitacyjnych na całym obszarze 

miasta ma za zadanie prowadzić do pozyskania pełnego obrazu, dotyczącego wszystkich 

jednostek statystycznych miasta, na które zostało ono podzielone oraz wskazania jednostek 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem i proponowanych do objęcia kompleksowymi 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Jednostkami statystycznymi, które w analizie 

porównawczej zostały zestawione w celu wytypowania obszaru kryzysowego, są jednostki, 

których granice w dużym stopniu nawiązują do granic jednostek urbanistycznych 

wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Torunia, przyjętego uchwałą nr 805/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia  
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2018 r.1 Podstawą do wyodrębnienia jednostek urbanistycznych w Studium były przede 

wszystkim: 

● granice jednostek urbanistycznych ustalone w kolejnych edycjach miejscowego 

ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia - dzielnice 

urbanistyczne, 

● granice okręgów - jednostek pomocniczych Rady Miasta, 

● „bariery” funkcjonalne w postaci istniejących lub przewidywanych przebiegów tras 

komunikacji kołowej (ulic) i szynowej (kolei) oraz bariera naturalna jaką stanowi rzeka 

Wisła. 

W stosunku do ustaleń Studium na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji dokonano następujące korekty: 

● Złączono jednostki Bielawy, Grębocin przy Lesie oraz Grębocin nad Strugą i nazwano je 

jako Bielawy i Grębocin w analizie statystycznej. Do Bielaw i Grębocina przyłączono 

część jednostki urbanistycznej Katarzynka (ulice Przy Lesie, Wałdowska, Morwowa, bez 

Kociewskiej). Po połączeniu uzyskano jednostkę o powierzchni 1230 ha i liczbie 

ludności równej 7791 (według stanu na 31.12.2021), w obrębie której znajduje się 

teren zwartej zabudowy mieszkaniowej w rejonie dróg krajowych nr 15 i nr 80. 

Włączenie do jednostki Bielawy i Grębocin części jednostki urbanistycznej Katarzynka 

spowodowało, że Katarzynka pozostaje jednorodną pod względem funkcjonalnym 

jednostką o charakterze przemysłowo-usługowym bez funkcji mieszkaniowej, która 

przed włączeniem do Bielaw i Grębocina stanowiła marginalny odsetek zabudowy 

(kilka budynków mieszkalnych); 

● Niewielką powierzchnię zamieszkałą Barbarki (ul. Pawia, jeden budynek mieszkalny) 

dodano do jednostki Wrzosy. Należy wziąć pod uwagę fakt, że Barbarka jest jednostką 

o funkcjach innych niż mieszkaniowa; 

● Zamieszkała część Starotoruńskiego Przedmieścia (ulice Bielańska i Szosa Okrężna) 

przylegające do Bydgoskiego Przedmieścia została włączone do Bydgoskiego 

Przedmieścia. Przyczyną tego zabiegu również były nikłe funkcje mieszkalne tej 

jednostki. 

● Kolejnego połączenia dokonano w jednostkach urbanistycznych Stawki i Rudak,  

a następnie nazwano je Stawki i Rudak. Jednostka urbanistyczna Rudak jest bardzo słabo 

zaludniona, a znaczny odsetek meldunków odnotowano na obszarze ogrodów działkowych. 

Należy wziąć pod uwagę, że w mało zaludnionych jednostkach może dochodzić do 

przypadkowości analizowanych zjawisk, dlatego należy unikać porównywania jednostek 

dużych z bardzo małymi. 

                                                           
1 W dokumencie planistycznym pt. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Torunia” miasto Toruń zostało podzielone na 20 jednostek urbanistycznych. Są to: Barbarka, Bielany, 
Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy 
Lesie, Jakubskie Przedmieście, Kaszczorek, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Na Skarpie, Podgórz, Rubinkowo, 
Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, Wrzosy.  
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Z uwagi na marginalną koncentrację ludności w analizie porównawczej nie bierze się pod 

uwagę pozostałej powierzchni Barbarki, Katarzynki (m.in. ulica Kociewska) oraz 

Starotoruńskiego Przedmieścia (ulice: Port Drzewny, Droga Starotoruńska, Modrzewiowa, 

fragment Szosy Bydgoskiej – pojedyncze adresy). Jednostki te cechują się niewielką 

koncentracją zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej bądź wielorodzinnej (pozostały tu 

niewielkie „wyspy” z pojedynczymi adresami zameldowań na pobyt stały i czasowy, np.  

w Leśniczówce na Barbarce, pojedynczy dom na ul. Kociewskiej w obrębie Katarzynki oraz kilka 

budynków mieszkalnych przy zachodniej granicy Starotoruńskiego Przedmieścia stanowiącej 

granicę miasta). W diagnozie, w tabelach prezentujących analizowane wskaźniki cząstkowe, 

uwzględniono dane dla jednostek po wyłączeniu Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego 

Przedmieścia oraz dane dla Torunia bez ich wyłączenia. Nie ma to znaczenia dla wyników 

diagnozy. Celem uwzględnienia danych dla całego miasta było przedstawienie pełnego 

kontekstu dla analizowanych wskaźników.  

 Podstawowe dane odnośnie powierzchni, liczby ludności i gęstości zaludnienia 

jednostek analitycznych wyodrębnionych na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Torunia przedstawiono w tabeli nr 1.  
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Tabela 1. Podział Torunia na jednostki analityczne wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności, na potrzeby 
opracowania diagnozy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dane według stanu na 
31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa jednostki analitycznej 

Powierzchnia 

jednostki 

analitycznej 

[ha] 

Liczba ludności 

ogółem w 2021 

roku 

Gęstość 

zaludnienia 

[os./km2] 

1 Bielany 233,26 4594 1969,48 

2 Bielawy i Grębocin 1230,00 7791 633,41 

3 Bydgoskie Przedmieście 498,19 21900 4395,91 

4 Chełmińskie Przedmieście 421,29 32723 7767,33 

5 Czerniewice 501,55 2168 432,26 

6 Jakubskie Przedmieście 422,09 8990 2129,88 

7 Kaszczorek 632,38 2451 387,58 

8 Mokre Przedmieście 475,34 13305 2799,05 

9 Na Skarpie 566,29 21541 3803,88 

10 Podgórz 1146,03 10550 920,57 

11 Rubinkowo 256,71 22805 8883,57 

12 Stare Miasto 154,60 5411 3500,00 

13 Stawki i Rudak 1313,83 11957 910,09 

14 Wrzosy 1027,17 16049 1562,45 

15 Barbarka (wyłączona z analizy) 1025,79 4 0,39 

16 Katarzynka (wyłączona z analizy) 704,78 4 0,57 

17 Starotoruńskie Przedmieście 

(wyłączone z analizy) 

961,68 55 5,72 

- średnia dla jednostek analitycznych1 8878,73 182235 2052,49 

- miasto Toruń2 11570,98 182298 1575,48 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Torunia  
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Rycina 3. Podział miasta Torunia na jednostki analityczne na potrzeby opracowania diagnozy wyznaczającej 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 

  

 Jednostki analityczne zostały opisane w diagnozie, a poszczególne wskaźniki 

podzielone na sfery społeczną, gospodarczą, funkcjonalno-przestrzenną, środowiskową 

i techniczną omówione w ujęciu porównawczym. 
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3. Metody i techniki badawcze oraz źródła danych 

 Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie 
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze 
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego 
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 
w życiu publicznym i kulturalnym, który dodatkowo cechuje się występowaniem negatywnych 
zjawisk: 
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub  

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

lub  

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 

niskiej jakości terenów publicznych, lub  

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

 Biorąc pod uwagę powyższe przyjęte na potrzeby niniejszego opracowania kryteria 

(wskaźniki) służące wskazaniu obszarów zdegradowanych zostały przypisane pięciu 

podsystemom: społecznemu, gospodarczemu, przestrzenno-funkcjonalnemu, 

środowiskowemu i technicznemu. Na potrzeby wykonania analizy wskaźnikowej służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zebrano dane rejestrowe, których 

dysponentami są jednostki administracji publicznej – głównie Urząd Miasta Torunia i jednostki 

organizacyjne Gminy Miasta Toruń. Pełna lista zastosowanych wskaźników została 

zaprezentowana w tabeli nr 2. 
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Tabela 2. Lista wskaźników delimitacyjnych 

Lp. Sfera Wskaźniki Źródło danych Typ wskaźnika2 

1 społeczna Dynamika zmian liczby ludności ogółem w 

latach 2015-2021 

Wydział Spraw 

Administracyjnych 

Urzędu Miasta 

Torunia 

stymulanta 

2 społeczna Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym [0-17] w ogólnej 

liczbie ludności  w 2021 r. 

Wydział Spraw 

Administracyjnych 

Urzędu Miasta 

Torunia 

stymulanta 

3 społeczna Udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 

Wydział Spraw 

Administracyjnych 

Urzędu Miasta 

Torunia 

destymulanta 

4 społeczna Dynamika zmian liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym w latach 2015-2021 

Wydział Spraw 

Administracyjnych 

Urzędu Miasta 

Torunia 

destymulanta 

5 społeczna Udział ludności korzystający ze 

środowiskowej pomocy społecznej w 

ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Toruniu 

destymulanta 

6 społeczna Dynamika zmian liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej w 

latach 2015-2021 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w 

Toruniu 

destymulanta 

7 społeczna Stopa bezrobocia - udział bezrobotnych w  

liczbie ludności w wieku produkcyjnym[%] 

w 2021 r. 

Powiatowy Urząd 

Pracy dla Miasta 

Torunia 

destymulanta 

8 społeczna Udział ludności długotrwale bezrobotnej 

w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w 

2021 r. 

Powiatowy Urząd 

Pracy dla Miasta 

Torunia 

destymulanta 

9 społeczna Dynamika zmian ogólnie bezrobotnych w 

latach 2015-2021 

Powiatowy Urząd 

Pracy dla Miasta 

Torunia 

destymulanta 

10 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z 

języka polskiego w latach 2021-2022 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w 

Gdańsku3 

stymulanta 

11 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z 

matematyki w latach 2021-2022 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w 

Gdańsku 

stymulanta 

                                                           
2 Stymulanta to charakter wskaźnika, który w kontekście wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

należy interpretować w ten sposób, że im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest lepsza. 
Destymulanta to charakter wskaźnika, który w kontekście wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 
należy interpretować w ten sposób, że im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest gorsza. 
3 https://www.torun.pl/pl/nauka/szkoly-i-placowki-oswiatowe/obwody-szkol 
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12 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z 

języka angielskiego w latach 2021-2022 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w 

Gdańsku 

stymulanta 

13 społeczna Liczba przestępstw przypadająca na 1000 

mieszkańców w 2021 r. 

Komenda Miejska 

Policji w Toruniu 

destymulanta 

14 społeczna Średnia liczba głosów oddanych do 

budżetu obywatelskiego na 1000 

mieszkańców 

Urząd Miasta Torunia stymulanta 

15 społeczna Frekwencja wyborcza do Rady Miasta 

Torunia w 2018 roku 

Państwowa Komisja 

Wyborcza4 

stymulanta 

16 gospodarcza Udział ludności w wieku produkcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności w 2021 roku 

Wydział Spraw 

Administracyjnych 

Urzędu Miasta 

Torunia 

stymulanta 

17 gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych ogółem 

na 1000 mieszkańców w 2021 roku  

Główny Urząd 

Statystyczny 

stymulanta 

18 gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych sektora 

kreatywnego i przemysłu czasu wolnego 

w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 2021 

roku 

Główny Urząd 

Statystyczny 

stymulanta 

19 przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba obiektów wybranych usług 

społecznych na 1000 mieszkańców 

Urząd Miasta 

Torunia5, Urząd 

Marszałkowski6, 

Rejestr Szkół i 

Placówek 

Oświatowych7 

stymulanta 

20 przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba zdarzeń drogowych  na 1000 

mieszkańców 2021 roku  

 

Komenda Miejska 

Policji w Toruniu 

destymulanta 

21 przestrzenno-

funkcjonalna 

Powierzchnia zieleni parkowej na 1000 

mieszkańców 

Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w 

Toruniu 

stymulanta 

22 techniczna Liczba zamierzeń budowlanych innych niż 

budowa nowych budynków na 1000 

mieszkańców  

Główny Urząd 

Nadzoru 

Budowlanego8 

destymulanta 

23 techniczna Liczba obiektów ujętych w rejestrze 

wojewódzkiego konserwatora zabytków 

w niezadawalającym stanie technicznym 

na 1000 budynków ogółem 

Urząd Miasta Torunia, 

Geofabryka 

destymulanta 

24 środowiskowa Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej w 

powierzchni jednostki analitycznej  

Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w 

Toruniu 

stymulanta 

                                                           
4 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/046300 
5 https://www.torun.pl/pl/nauka/przedszkola/przedszkola-miejskie 
6 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/urzad-marszalkowski/jednostki-organizacyjne 
7 https://rspo.gov.pl/ 
8 https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl 
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25 środowiskowa Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania 

na paliwa stałe na 1000 mieszkańców 

Wydział Środowiska i 

Ekologii Urzędu 

Miasta Torunia 

destymulanta 

Źródło: Opracowanie Lider Projekt Sp. z o.o. 
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4. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji 

4.1. SFERA SPOŁECZNA 

Dynamika zmian liczby ludności ogółem w latach 2015-2021 

 Według danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia,  

w 2021 roku w mieście było zameldowanych na pobyt czasowy i stały 182 298 osób. W latach 

2015-2021 ogólna liczba mieszkańców miasta Torunia zmniejszyła się o 6,41%. Podobną 

wartość odnotowano w jednostkach analitycznych. Przyczyną spadku liczby ludności w gminie 

jest ujemne saldo migracji wewnętrznych. Od 1999 r. obserwuje się odpływ ludności miejskiej 

na obszary wiejskie w pobliżu miast wojewódzkich. Należy dodać, że największy napływ ludności 

zanotowano w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego w gminach pierwszego  

i drugiego pierścienia wokół ośrodków wojewódzkich – zarówno Torunia jak i Bydgoszczy.9  

Od końca lat 90. XX w. zaznaczył się przyrost liczby ludności we wszystkich gminach wiejskich 

 i miejsko-wiejskich w strefie podmiejskiej Torunia. Migranci w Polsce z reguły osiedlają się bliżej 

centrów regionalnych, w sąsiedztwie największych ośrodków miejskich10; 11. Tę prawidłowość 

stwierdzono również na analizowanym obszarze. Największą dynamikę zmian liczby ludności  

w okresie 1999–2022 zaobserwowano w gminach Obrowo i Lubicz. Z uwagi na wysokie ceny 

nieruchomości w centrum Torunia i Bydgoszczy oraz atrakcyjność krajobrazu wiejskiego ludność 

miejska chętniej zamieszkuje w gminach wiejskich w strefie podmiejskiej. Gminy wiejskie  

w strefach podmiejskich charakteryzują się nie tylko dodatnim saldem migracji, ale także 

dodatnim przyrostem naturalnym, związanym z napływem przede wszystkim ludzi młodych.  

W  mieście, z kolei, nasilają się procesy starzenia się społeczeństwa, co zostało opisane w dalszej 

części diagnozy. Napływ ludności miejskiej do gmin podmiejskich powoduje z kolei odmłodzenie 

ich struktury demograficznej i wzrost udziału osób w tzw. mobilnym (18–39 lat) wieku 

produkcyjnym12. Generuje to wzrost przemieszczeń, zarówno tych do miejsc pracy, jak  

i związanych z dowozem dzieci do przedszkoli i szkół, których nowe osiedla podmiejskie są 

często pozbawione. Gminy wiejskie w strefie podmiejskiej stają się więc dogodną lokalizacją do 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego, szczególnie jednorodzinnego, pełniąc funkcje 

sypialniane dla ludności pracującej w dużych miastach. W ten sposób nasilają się migracje 

wahadłowe, polegające na codziennych dojazdach do pracy, szkół i po usługi.  

                                                           
9 Gierańczyk G., Krajewska M. 2017. Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, 

10(677): s. 69–84. 
10 Kurek S. 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne, s.497. 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków. 
11 Parysek J. J., 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym 

gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 77 (3), s. 27-46. 
12  Szymańska D., Biegańska J. 2011. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. [W:]  

M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, Kraków, s. 83–98. 
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 Dynamikę zmian populacji obserwuje się także w poszczególnych jednostkach 

analitycznych  w granicach administracyjnych Torunia. Największym przyrostem populacji 

cechują się obszary położone na północnych (Wrzosy), południowych (Stawki i Rudak) oraz 

wschodnich (Bielawy i Grębocin) terenach miasta, gdzie zachodzi proces rozlewania się 

zabudowy mieszkaniowej (suburbanizacji wewnętrznej). Z kolei największym ubytkiem 

mieszkańców charakteryzowały się przede wszystkim „starsze” jednostki analityczne 

zlokalizowane w ścisłym centrum miasta (Stare Miasto) oraz otaczających go terenach będących 

dawnymi przedmieściami Starówki (np. Bydgoskim Przedmieściu, Mokrym Przedmieściu). 

Oprócz tego wyludnianie się starych osiedli miejskich było widoczne na obszarach z dominacją 

zwartej zabudowy wielorodzinnej blokowej, np. na Rubinkowie i Na Skarpie.  

Tabela 3. Dynamika zmian liczby ludności ogółem w latach 2015-2021. Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (stan na 

31.12.2015 r.) 

[osoby]13 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Dynamika zmian liczby 

ludności ogółem w 

latach 2015-2021 

1 Wrzosy 13865 16049 15,75 

2 Stawki i Rudak 10555 11957 13,28 

3 Podgórz 10323 10550 2,20 

4 Bielawy i Grębocin 7708 7791 1,08 

5 Jakubskie Przedmieście 8913 8990 0,86 

6 Kaszczorek 2472 2451 -0,85 

7 Czerniewice 2249 2168 -3,60 

8 Chełmińskie Przedmieście 35778 32723 -8,54 

9 Na Skarpie 23890 21541 -9,83 

10 Rubinkowo 25398 22805 -10,21 

11 Stare Miasto 6089 5411 -11,13 

12 Mokre Przedmieście 15208 13305 -12,51 

13 Bydgoskie Przedmieście 26475 21900 -17,28 

14 Bielany 5770 4594 -20,38 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

194693 182235 -6,40 

- miasto Toruń2 194775 182298 -6,41 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 

 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym [0-17] w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 

 W ostatnich latach w Polsce obserwowane są znaczne zmiany w strukturze ludności 

według wieku i płci. Na potrzeby wykonania analizy przyjęto następujące ekonomiczne grupy 

wiekowe mieszkańców gminy: wiek przedprodukcyjny (kobiety i mężczyźni: do 17 roku życia 

włącznie), wiek produkcyjny (kobiety i mężczyźni: 18 – 59 lat), wiek poprodukcyjny (kobiety 

powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia).  

                                                           
13 Dane zostały spisane z dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 

2023". 
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 Biorąc pod uwagę możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego średnich miast  

w Polsce, bardzo ważne miejsce zajmują wskaźniki opisujące sytuację demograficzną. Pierwszy 

z nich, to udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, prezentujący 

potencjał demograficzny poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Im wyższa jego wartość, tym 

bardziej korzystna struktura demograficzna. Według danych z Wydziału Spraw 

Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, w 2021 r. w jednostkach analitycznych było 

zarejestrowanych 31 807 osób w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 17,45% wszystkich 

mieszkańców analizowanego terytorium. Identyczną wartość uzyskano także dla samej gminy. 

Najbardziej korzystnym potencjałem demograficznym w świetle tego wskaźnika cechowały 

obszary przeważających budynków jednorodzinnych położonych południowych (Stawki i Rudak) 

oraz wschodnich (Bielawy i Grębocin) terenach miejskich, w których udział ludności najmłodszej 

przekroczył 21%. Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym zarejestrowano także na 

obszarach dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, takich jak Wrzosy i Kaszczorek, 

gdzie wartości wskaźnika kształtowały się odpowiednio na poziomie 20,92% i 20,44%.  

W  ostatnich latach zachodzą procesy rozwoju zabudowy mieszkaniowej na Podgórzu  

i Jakubskim Przedmieściu, a procesy starzenia się społeczeństwa w tych jednostkach 

urbanistycznych mogą być osłabione. Dlatego też odnotowano w nich relatywnie wysoki udział 

mieszkańców do 18 roku życia. Najgorszą sytuacją demograficzną charakteryzowały się 

jednostki analityczne z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej blokowej 

(Rubinkowo, Mokre Przedmieście, Na Skarpie), w ścisłym centrum (Stare Miasto) oraz na 

dawnych przedmieściach (Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Bielany). 

Tabela 4. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym [0-17] w ogólnej liczbie ludności. Dane według stanu na 

31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba osób w 

wieku 

przedprodukcyjnym 

(na pobyt stały i 

czasowy) w 2021 

roku [osoby] 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym [0-

17] w ogólnej liczbie 

ludności [%] 

1 Stawki i Rudak 2617 11957 21,89 

2 Bielawy i Grębocin 1678 7791 21,54 

3 Wrzosy 3357 16049 20,92 

4 Kaszczorek 501 2451 20,44 

5 Podgórz 2095 10550 19,86 

6 Jakubskie Przedmieście 1763 8990 19,61 

7 Bielany 798 4594 17,37 

8 Chełmińskie 

Przedmieście 

5648 32723 17,26 

9 Czerniewice 367 2168 16,93 

10 Stare Miasto 911 5411 16,84 

11 Bydgoskie Przedmieście 3419 21900 15,61 

12 Na Skarpie 3318 21541 15,40 

13 Mokre Przedmieście 1977 13305 14,86 

14 Rubinkowo 3357 22805 14,72 
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- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

31807 182235 17,45 

- miasto Toruń2 31814 182298 17,45 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 

 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności  w 2021 r. 

 Struktura wieku stanowi punkt wyjścia do analiz procesów starzenia się społeczeństwa  

i determinuje w pośredni sposób ruch naturalny (zgony, urodzenia) i migracje14. Demograficzne 

starzenie się społeczeństwa definiuje jako proces, który prowadzi do zwiększenia populacji  

w wieku poprodukcyjnym w momencie zmiany tradycyjnej na nowoczesną reprodukcję 

społeczeństwa.15 Procesy te spowodowane są niskim przyrostem naturalnym, ciągłym 

wzrostem długości życia oraz systematycznym zwiększaniem odsetka ludności w wieku 

starszym16. 

 Zjawisko starzenia się społeczeństwa przeanalizowano za pomocą wskaźnika, jakim jest 

współczynnik starości demograficznej, który obrazuje relację liczby ludności w starszym wieku 

(60 i więcej) do ogólnej liczby ludności. W okresie ostatnich lat dokonuje się systematyczny 

proces starzenia się społeczeństwa, który wynika w ośrodkach miejskich z odpływu ludności 

młodej do gmin wiejskich w strefie podmiejskiej dużych miast. 

 Starzejąca się struktura demograficzna miast stanowi negatywny trend obecny  

w większości europejskich i polskich miast, będąc jednym z głównych wyzwań samorządów  

w sferze społecznej. W 2021 r. w jednostkach analitycznych zarejestrowano 47 807 osób  

w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 26,23% całej populacji gminy. Taką samą wartość 

wskaźnika otrzymano również dla samego miasta. Wysoka liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym nie jest korzystna dla lokalnego rynku pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, 

że najwięcej osób starszych było zameldowanych w centralnej części miasta, gdzie w strukturze 

przestrzenno-funkcjonalnej miasta dominuje przeważnie zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna blokowa. Najbardziej zaawansowane zjawisko starzenia się populacji 

odnotowano w jednostkach analitycznych z dominacją zabudowy mieszkaniowej blokowej, 

takich jak Na Skarpie i Rubinkowo, w których udział ludności w wieku poprodukcyjnym  

w ogólnej liczbie ludności kształtował się odpowiednio na poziomie 33,77% i 33,01%. Ponadto 

relatywnie wysoki udział tej grupy wiekowej wystąpił na obszarach otaczających Stare Miasto, 

czyli Mokrym, Bydgoskim i Chełmińskim Przedmieściu (z wyjątkiem Jakubskiego). Udział grupy 

najstarszych przekroczył tutaj średnią wartość dla miasta Torunia. Najsłabiej postępujące 

procesy starzenia się populacji zachodziły w północnej (Wrzosy), północno-wschodniej (Bielawy 

i Grębocin), południowej (Stawki i Rudak, Podgórz) oraz wschodniej (Kaszczorek) części miasta. 

                                                           
14 Wierzchosławski S., 1999. Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polskiej. Ruch prawniczy, 

ekonomiczny i socjologiczny. Z. 1, s. 19-55. 
15 Maier M., 2015. Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie dla polityki społecznej i rodzinnej. Prace naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 40. s. 267-274. 
16  Ciura G., Szymańczak J., 2012. Starzenie się społeczeństwa polskiego. Biuro Analiz Sejmowych, nr 12 (126). 
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Tabela 5. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności [%]. Dane według stanu na 

31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

(na pobyt stały i 

czasowy) w 2021 

roku [osoby] 

Liczba ludności ogółem 

(na pobyt stały i 

czasowy) w 2021 roku 

[osoby] 

Udział ludności w 

wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie 

ludności [%] 

1 Na Skarpie 7274 21541 33,77 

2 Rubinkowo 7529 22805 33,01 

3 Mokre Przedmieście 4218 13305 31,70 

4 Chełmińskie Przedmieście 8919 32723 27,26 

5 Bydgoskie Przedmieście 5829 21900 26,62 

6 Bielany 1069 4594 23,27 

7 Czerniewice 497 2168 22,92 

8 Kaszczorek 536 2451 21,87 

9 Stare Miasto 1140 5411 21,07 

10 Wrzosy 3342 16049 20,82 

11 Jakubskie Przedmieście 1825 8990 20,30 

12 Bielawy i Grębocin 1469 7791 18,86 

13 Podgórz 1986 10550 18,82 

14 Stawki i Rudak 2174 11957 18,18 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

47807 182235 26,23 

- miasto Toruń2 47826 182298 26,23 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 

 

 Starzejąca się struktura ludności, w szczególności obserwowana w centrum miasta,  

a także obserwowany proces migracji mieszkańców na peryferia miasta i poza jego granice, 

pociąga za sobą liczne problemy natury społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Władze 

publiczne muszą zmierzyć się z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej opieki społecznej  

i medycznej nad osobami starszymi, a także z malejącym popytem na niektóre usługi, w tym 

usługi publiczne (np. edukacyjne). Obszary te wymagają reorientacji prowadzonej polityki 

społecznej, przestrzennej i architektonicznej oraz zdecydowanego ukierunkowania przestrzeni 

publicznych do potrzeb ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych  

i z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych, jak  

i tworzenia miejsc sprzyjających ich aktywizacji. 
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Dynamika zmian liczby osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2015-2021 

 W okresie pomiędzy rokiem 2015, a rokiem 2022 liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym miasta Torunia, jak i w jednostkach analitycznych, wzrosła o 12,83%. Zmiany 

liczby osób w tym przedziale wiekowym były jednak zróżnicowane w poszczególnych 

jednostkach analitycznych. Największy przyrost osób starszych odnotowano na Podgórzu 

(40,65%), w Kaszczorku (38,14%) i Wrzosach (37,42%). Natomiast spadek populacji najstarszej 

zaznaczył się tylko na Bydgoskim Przedmieściu i Jakubskim Przedmieściu. Przedstawione dane 

wskazują na systematyczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnych w jednostkach 

analitycznych na obrzeżach miasta.  

Tabela 6. Dynamika zmian liczby osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2015-2021. Dane według stanu na 

31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności w 

wieku 

poprodukcyjnym 

w 2015 roku17 

Liczba osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

(na pobyt stały i 

czasowy) w 2021 

roku [osoby] 

Dynamika zmian 

liczby osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

w latach 2015-

2021 [%] 

1 Podgórz 1412 1986 40,65 

2 Kaszczorek 388 536 38,14 

3 Wrzosy 2432 3342 37,42 

4 Czerniewice 373 497 33,24 

5 Jakubskie Przedmieście 1386 1825 31,67 

6 Stawki i Rudak 1703 2174 27,66 

7 Na Skarpie 5760 7274 26,28 

8 Bielawy i Grębocin 1176 1469 24,99 

9 Bielany 949 1069 12,64 

10 Chełmińskie Przedmieście 8071 8919 10,51 

11 Rubinkowo 7146 7529 5,36 

12 Stare Miasto 1128 1140 1,06 

13 Bydgoskie Przedmieście 5936 5829 -1,80 

14 Mokre Przedmieście 4521 4218 -6,70 

- średnia dla jednostek analitycznych1 42369 47807 12,83 

- miasto Toruń2 42386 47826 12,83 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 

 

Udział ludności korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności 

w 2021 r. 

 Do zadań własnych gminy należą sprawy opieki zdrowia i pomocy społecznej.  

Wydłużenie przeciętnego trwania długości życia to czynnik powiązany ściśle z tą opieką. Poza 

                                                           
17 Dane zostały spisane z dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 

2023". 
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tym kompetentnie działająca podstawowa opieka zdrowotna i socjalna w dużej mierze zwiększa 

poczucie bezpieczeństwa ludności oraz gwarantuje należyty poziom i warunki życia. 

 Główną jednostką organizacyjną w strukturze miasta, wykonującą zadania zlecone  

i własne w zakresie pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych. Z uzyskanych danych z tej jednostki wynika, że  

w 2021 r. w mieście z pomocy społecznej korzystało 4 638, w tym najwięcej populacji 

zameldowanej na Bydgoskim Przedmieściu (819), Podgórzu (774), Rubinkowie (537)  

i Chełmińskim Przedmieściu (533). Dość często o objęcie systemem pomocy społecznej ubiegali 

się mieszkańcy Na Skarpie (360) i Starego Miasta (348). Jedną z przyczyn otrzymania pomocy 

społecznej jest długotrwałe bezrobocie. 

Tabela 7. Udział ludności korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności. Dane 

według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Liczba osób w 

gospodarstwach 

domowych 

korzystających ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej w 

2021 roku [osoby] 

Udział ludności 

korzystający ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej w 

ogólnej liczbie 

ludności [%]  

1 Podgórz 10550 774 7,34 

2 Stare Miasto 5411 348 6,43 

3 Bydgoskie Przedmieście 21900 819 3,74 

4 Bielawy i Grębocin 7791 278 3,57 

5 Czerniewice 2168 68 3,14 

6 Stawki i Rudak 11957 337 2,82 

7 Jakubskie Przedmieście 8990 223 2,48 

8 Rubinkowo 22805 537 2,35 

9 Na Skarpie 21541 360 1,67 

10 Chełmińskie Przedmieście 32723 533 1,63 

11 Wrzosy 16049 176 1,10 

12 Mokre Przedmieście 13305 145 1,09 

13 Bielany 4594 30 0,65 

14 Kaszczorek 2451 10 0,41 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 4638 2,55 

- miasto Toruń2 182298 4638 2,54 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 

 Powszechnie stosowany wskaźnik służący ocenie poziomu ubóstwa dochodowego to 

udział ludności korzystającej ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności, 

który dla miasta Torunia przyjął wartość 2,54%. Natomiast w jednostkach analitycznych udział 

ten wynosił 2,55%. Bardzo dużymi wartościami wskaźnika cechowały się obszary o wysokiej 

koncentracji zabudowy mieszkaniowej, w tym wielorodzinnej. I tak na przykład na Podgórzu 



18 
 

wskaźnik ten liczył 7,34%. Dużo osób z tej pomocy korzystało również w centralnej części miasta 

na Starym Mieście i Bydgoskim Przedmieściu, w których udział ten wynosił odpowiednio 6,43% 

i 3,74%. Należy pamiętać, że teren ten charakteryzuje się dość zaawansowaną dynamiką 

procesów starzenia się populacji, co potwierdziły już analizy zróżnicowania przestrzennego 

współczynnika starości demograficznej. Ponadto relatywnie wysokim udziałem populacji 

objętej pomocą społeczną cechowały się jednostki analityczne zlokalizowane na północno-

wschodnich (Bielawy i Grębocin) i południowo-wschodnich (Czerniewice) terenach miejskich. 

Wpływ na wartości wskaźnika ma z pewnością ogólna liczba ludności. Niekorzystną sytuację 

społeczną potwierdzono również na Stawkach i Rudaku. Udział osób korzystających z pomocy 

społecznej kształtował się tu na poziomie 2,82%. Natomiast najmniejszym udziałem tych osób 

charakteryzowały się Kaszczorek i Bielany, gdzie wskaźnik nie przekroczył 1,0%. 

 

Dynamika zmian liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 

2015-2021 

 Pomoc społeczna polega w szczególności na udzielaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  

z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy. Wskaźnikiem, 

który pozwala uzupełnić analizę i ocenę problemu ubóstwa i potrzeb socjalnych oraz 

efektywności prowadzonych działań opieki społecznej jest dynamika liczby osób korzystających 

z pomocy społecznej na przestrzeni lat. Analizie poddano dynamikę zmian liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej pomiędzy 2015 a 2021 rokiem. Z dostępnych danych 

wynika, że w jednostkach analitycznych spadła liczba mieszkańców korzystająca z pomocy 

społecznej o 61,32%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że liczba populacji objęta systemem 

pomocy społecznej systematycznie zmniejsza się we wszystkich jednostkach analitycznych  

w granicach administracyjnych Torunia. Największy ubytek osób korzystającej z niej 

odnotowano na Mokrym Przedmieściu - dynamika wynosiła -90,12%. Oprócz tego znaczne 

zmniejszenie skali problemów społecznych odnotowano na Bielanach i w Kaszczorku. Wpływ na 

ich wysoką pozycję miał w znacznej mierze fakt, iż są to obszary o mniejszej liczbie ludności,  

w których relatywnie niewysoki nominalny ubytek osób objętych pomocą powoduje znaczną 

zmianę w ujęciu procentowym. Zmniejszenie skali udzielania tej pomocy zaobserwowano też  

w dużym stopniu na Starym Mieście – dynamika tu liczyła -78,29%. 
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Tabela 8. Dynamika zmian liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2015-2021 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba osób 

korzystających ze 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

(stan na 

31.12.2015 r.) 

[osoby]18 

Liczba osób w 

gospodarstwach 

domowych 

korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej w 2021 roku 

[osoby] 

Dynamika zmian 

liczby osób 

korzystających z 

pomocy społecznej w 

latach 2015-2021 [%] 

1 Mokre Przedmieście 1467 145 -90,12 

2 Bielany 281 30 -89,32 

3 Kaszczorek 59 10 -83,05 

4 Wrzosy 811 176 -78,29 

5 Stare Miasto 1000 348 -65,20 

6 Jakubskie Przedmieście 616 223 -63,80 

7 Czerniewice 176 68 -61,36 

8 Bydgoskie Przedmieście 2049 819 -60,02 

9 Chełmińskie 

Przedmieście 

1317 533 -59,50 

10 Bielawy i Grębocin 653 278 -57,43 

11 Na Skarpie 656 360 -45,12 

12 Stawki i Rudak 600 337 -43,83 

13 Podgórz 1364 774 -43,26 

14 Rubinkowo 942 537 -42,99 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

11990 4638 -61,32 

- miasto Toruń2 12066 4638 -61,56 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 

 

Stopa bezrobocia - udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. 

 Najważniejszym czynnikiem kształtującym potencjał społeczno-gospodarczy danego 

obszaru jest sytuacja na lokalnym rynku pracy. Bezpośrednim miernikiem pozwalającym na 

ocenę lokalnego rynku pracy jest stopa bezrobocia, czyli udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w ogólnej liczbie ludności. W 2021 r. w mieście Toruniu, jak i w jednostkach analitycznych, 

wskaźnik ten wynosił 3,63%. Z przeprowadzonej analizy zróżnicowania przestrzennego 

analizowanego zjawiska wynika, że najczęściej problemem braku zatrudnienia mierzą się 

mieszkańcy centrum miasta i otaczających go dawnych przedmieść Starówki. Najwyższy poziom 

bezrobocia zarejestrowano na Starym Mieście (7,65%) i Podgórzu (4,50%). Niestabilną sytuacją 

na lokalnym rynku pracy zaobserwowano także na obszarach zlokalizowanych w pobliżu 

ścisłego centrum miasta – Jakubskim Przedmieściu, Mokrym Przedmieściu i Bydgoskim 

Przedmieściu. Wysokim udziałem osób pozostających bez podjęcia pracy zarobkowej 

charakteryzują się jednostki analityczne usytuowane na północno-wschodnich (Bielawy  

                                                           
18 Dane zostały spisane z dokumentu „Gminny  Program Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 

2023". 
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i Grębocin) i południowych (Stawki i Rudak) terenach miejskich. W jednostkach tych stopa 

bezrobocia była większa w porównaniu do średniej wartości dla jednostek analitycznych. Niska 

aktywność zawodowa społeczności lokalnej w tych obszarach miasta przekłada się na 

zwiększone zapotrzebowania na usługi socjalne i stanowi czynnik ograniczający wzrost 

gospodarczy, co może przyczynić się do powstania lokalnych konfliktów przestrzennych. Skala 

rozpatrywanego problemu dużo mniej widoczna jest na obszarach zwartej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie zamieszkuje częściej mobilna ludność młoda. I tak 

najniższy poziom bezrobocia odnotowano w jednostkach analitycznych takich jak Kaszczorek  

i Bielany, w których stopa bezrobocia nie osiągnęła więcej niż 3,0%. 

Tabela 9. Stopa bezrobocia - udział bezrobotnych w  liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Dane według stanu 

na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Liczba osób bezrobotnych 

ogółem w 2021 roku 

[osoby] 

Stopa bezrobocia - 

Udział 

bezrobotnych w  

liczbie ludności w 

wieku 

produkcyjnym[%]  

1 Stare Miasto 5411 257 7,65 

2 Podgórz 10550 291 4,50 

3 Bielawy i Grębocin 7791 208 4,48 

4 Jakubskie Przedmieście 8990 223 4,13 

5 Mokre Przedmieście 13305 285 4,01 

6 Bydgoskie Przedmieście 21900 492 3,89 

7 Stawki i Rudak 11957 267 3,73 

8 Czerniewice 2168 46 3,53 

9 Rubinkowo 22805 383 3,21 

10 Chełmińskie Przedmieście 32723 566 3,12 

11 Wrzosy 16049 282 3,02 

12 Na Skarpie 21541 321 2,93 

13 Bielany 4594 71 2,60 

14 Kaszczorek 2451 33 2,33 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 3725 3,63 

- miasto Toruń2 182298 3727 3,63 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 

 

Udział ludności długotrwale bezrobotnej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w 2021 r. 

 Wskaźnik bezrobocia długotrwałego pozwala ocenić stopień złożoności i trwałości 

problemów występujących na lokalnym rynku pracy. Bezrobocie długotrwałe stanowi 

podstawowy problem społeczny, wpływający na wiele aspektów życia mieszkańców. 

Przeciągający się stan braku zatrudnienia w znacznej części przypadków prowadzi do 

pogorszenia się kondycji psychicznej osoby bezrobotnej, pojawienia się apatii, zniechęcenia do 

poszukiwania pracy, a także zanikania posiadanych kwalifikacji, przy jednoczesnym pogorszeniu 
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warunków bytowych rodziny (długotrwały brak stałego wynagrodzenia, uzależnienie  

od transferów pomocy społecznej).  

 Wysoki udział osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy został zauważony 

zwłaszcza w jednostkach analitycznych, dla których odnotowano wysoki ogólny poziom 

bezrobocia. Z problemem długotrwałego bezrobocia borykają się przede wszystkim mieszkańcy 

Starego Miasta, Jakubskiego Przedmieścia, Mokrego Przedmieścia oraz Podgórza. Ponadto 

wysoki poziom bezrobocia długookresowego odnotowano w Czerniewicach oraz na Bielawach 

i Grębocinie. Należy jednak podkreślić, że na wartości wskaźnika wpływa mniejsza liczba 

ludności w porównaniu do obszarów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Świadczy to,  

iż zjawisko bezrobocia na tych obszarach ma głębszy wymiar społeczny i wymaga bardziej 

złożonych instrumentów wsparcia łączących zarówno wymiar gospodarczy i edukacyjny  

z działaniami o charakterze społecznym czy kulturalnym, których celem będzie ponowne 

włączenie osób bezrobotnych na rynek pracy i przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

Tabela 10. Udział ludności długotrwale bezrobotnej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Dane według stanu na 

31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba osób 

bezrobotnych ogółem w 

2021 roku [osoby] 

Liczba osób 

bezrobotnych 

długotrwale w 2021 

roku [osoby] 

Udział ludności 

długotrwale 

bezrobotnej w 

ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych [%] 

1 Stare Miasto 257 161 62,65 

2 Czerniewice 46 28 60,87 

3 Jakubskie Przedmieście 223 135 60,54 

4 Mokre Przedmieście 285 169 59,30 

5 Bielawy i Grębocin 208 122 58,69 

6 Podgórz 291 168 57,73 

7 Na Skarpie 321 180 56,07 

8 Chełmińskie Przedmieście 566 317 56,01 

9 Bydgoskie Przedmieście 492 273 55,37 

10 Rubinkowo 383 211 55,09 

11 Stawki i Rudak 267 146 54,68 

12 Kaszczorek 33 18 54,55 

13 Bielany 71 38 53,52 

14 Wrzosy 282 150 53,19 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

3725 2116 56,79 

- miasto Toruń2 3727 2117 56,80 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 

 

Dynamika zmian osób bezrobotnych w latach 2015-2021  

 Wskaźnikiem, który pozwala uzupełnić analizę i ocenę problemu bezrobocia jest 

dynamika zmian osób bezrobotnych w latach 2015-2021. Z dostępnych danych Powiatowego 
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Urzędu Pracy dla Miasta Torunia wynika, że w jednostkach analitycznych liczba osób 

bezrobotnych spadła o 40,29%, a w samym mieście – o 40,34%. Niestety w ostatnich latach 

nastąpił przyrost liczby osób pozostających bez pracy zarobkowej w Kaszczorku oraz  

na Stawkach i Rudaku – dynamika odpowiednio tu wynosiła 65,00% i 16,59%. Najbardziej 

widoczne zmniejszenie stopy bezrobocia zarejestrowano na Bydgoskim Przedmieściu  

i Jakubskim Przedmieściu. Oprócz tego największy spadek liczby osób bezrobotnych wystąpił na 

Starym Mieście i Podgórzu. Poza tym znaczne ograniczenie problemu bezrobocia 

zaobserwowano na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej blokowej,  

we wschodniej części miasta (Na Skarpie, Rubinkowo). 

Tabela 11. Dynamika zmian bezrobotnych ogółem w latach 2015-2021. Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba osób 

bezrobotnych 

ogółem (stan na 

31.12.2015 r.) 

[osoby]19 

Liczba osób 

bezrobotnych ogółem 

w 2021 roku [osoby] 

Dynamika zmian 

ogólnie bezrobotnych 

w latach 2015-2021 

[%] 

1 Kaszczorek 20 33 65,00 

2 Stawki i Rudak 229 267 16,59 

3 Bielawy i Grębocin 260 208 -20,04 

4 Wrzosy 360 282 -21,67 

5 Bielany 101 71 -29,70 

6 Czerniewice 74 46 -37,84 

7 Mokre Przedmieście 459 285 -37,91 

8 Na Skarpie 532 321 -39,66 

9 Podgórz 503 291 -42,15 

10 Chełmińskie Przedmieście 1008 566 -43,85 

11 Stare Miasto 462 257 -44,37 

12 Rubinkowo 730 383 -47,53 

13 Bydgoskie Przedmieście 1004 492 -50,98 

14 Jakubskie Przedmieście 497 223 -55,13 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

6239 3725 -40,29 

- miasto Toruń2 6247 3727 -40,34 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 

  

                                                           
19 Dane zostały spisane z dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 

2023". 
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Średni wynik egzaminu ósmoklasisty – język polski, matematyka, język obcy w latach  

2021-2022 

 System oświaty ulega w Polsce w ostatnich latach systematycznym przeobrażeniom20. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty to powszechnie stosowany miernik poziomu kapitału ludzkiego21 

w diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Organizacja 

egzaminów zewnętrznych wynika z ustaleń reformy systemu oświatowej z 2017 roku, która 

zakładała między innymi przywrócenie ośmiu klas szkoły podstawowej w miejsce stopniowo 

wygaszanych szkół gimnazjalnych do 2019 roku. Egzamin ósmoklasisty składa się z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego (uczniowie najczęściej wybierają język angielski). 

Przystąpienie do niego jest obowiązkowe, aby ukończyć program kształcenia na szczeblu 

podstawowym i dalej kształcić się w wybranej przez absolwenta ścieżce naukowo-zawodowej 

(liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia). Dane dotyczące egzaminu 

ósmoklasisty pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku za rok szkolny 

2020/2021 oraz 2021/2022 dla poszczególnych szkół publicznych. 

 Uczniowie szkół podstawowych przystępują do egzaminu ósmoklasisty z języka 

polskiego. W Toruniu średni jego wynik był zróżnicowany i wahał się od 42 procent punktów  

na Starym Mieście do 74 procent punktów w Kaszczorku (wschodnie obrzeża miasta). Szkoły 

podstawowe zlokalizowane w centrum miasta,  na Starym Mieście, Bydgoskim Przedmieściu 

oraz Podgórzu, osiągają najniższe wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle pozostałych jednostek 

analitycznych w granicach miasta. Dlatego też tak ważne jest stworzenie komplementarnych 

projektów rewitalizacyjnych o charakterze edukacyjnym, które mogą służyć wzmocnieniu 

potencjału uczniów pochodzących z mniej zamożnych rodzin na „przyszłym” obszarze 

rewitalizacji. 

 Egzamin ósmoklasisty obejmuje także matematykę. Bardzo niepokojącym stanem jest 

systematyczne uzyskiwanie przez uczniów szkół podstawowych niskich wyników edukacyjnych 

z matematyki w porównaniu do innych przedmiotów szkolnych. Według danych z Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej, w 2021 roku w mieście Toruniu, jak i w jednostkach analitycznych, 

średnia liczba punktów uzyskana przez uczniów z egzaminu ósmoklasisty liczyła tylko 54 procent 

punktów. Najniższe wyniki edukacyjne z matematyki odnotowano na Starym Mieście – bowiem 

tylko 26%. Relatywnie niskie wyniki otrzymali również uczniowie szkół zlokalizowanych  

na Bydgoskim Przedmieściu i Podgórzu, gdzie średni wynik edukacyjny z matematyki wynosił 

45%.  Natomiast najwyższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu cechują się 

szkoły zlokalizowane w Kaszczorku, Chełmińskim Przedmieściu i Bielanach. Uczniowie uzyskali 

tu średnio 66-69 procent punktów. 

 Uczniowie podlegają także obowiązkowi napisania egzaminu ósmoklasisty z języka 

obcego nowożytnego. Najczęściej wybierają oni język angielski. W ostatnich latach dzieci coraz 

szybciej nabywają umiejętność uczenia się języków obcych w mowie i piśmie. Średnia wartość 

procentowa egzaminu ósmoklasisty z języka obcego osiągnięta przez uczniów szkół 

                                                           
20 Walaszek M. 2017. Wyniki egzaminu gimnazjalnego jako miernik kapitału społecznego w aglomeracji 

poznańskiej. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. 30, nr 2, s. 75-80 
21 Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2020. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki 

rozwoju zorientowanej terytorialnie. Studia KPZK PAN. Cykl monografii. tom 9/201. Warszawa. 
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podstawowych w mieście Toruniu, jak i w jednostkach analitycznych, liczyła 70%. Z dostępnych 

danych wynika, że najbardziej niekorzystną sytuację edukacyjną, mierzoną wynikami 

edukacyjnymi, charakteryzują się placówki edukacyjne położone na obszarach silnie 

zdegradowanych pod względem społecznym, takich jak Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście 

czy Podgórz. Natomiast najwyższymi wynikami egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu 

cechują się szkoły zlokalizowane w Kaszczorku, Chełmińskim Przedmieściu i Bielanach. 

Tabela 12. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w mieście Toruniu w latach 2021-2022 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Wynik egzaminu 

ósmoklasisty - język 

polski [%] w 2021 i 2022 

roku 

Wynik egzaminu 

ósmoklasisty - 

matematyka [%] w 

2021 i 2022 roku 

Wynik egzaminu 

ósmoklasisty - język 

angielski [%] w 2021 

i 2022 roku 

1 Kaszczorek 74 69 89 

2 Chełmińskie 

Przedmieście 

68 66 83 

3 Bielany 67 66 81 

4 Wrzosy 64 60 74 

5 Na Skarpie 64 59 77 

6 Bielawy i Grębocin 63 63 73 

7 Jakubskie Przedmieście 61 47 67 

8 Czerniewice 60 57 72 

9 Rubinkowo 60 53 72 

10 Mokre Przedmieście 60 51 66 

11 Stawki i Rudak 57 49 67 

12 Bydgoskie Przedmieście 53 45 65 

13 Podgórz 50 45 60 

14 Stare Miasto 42 26 43 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

60 54 70 

- miasto Toruń2 60 54 70 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Gdańsku 

 

Liczba przestępstw przypadająca na 1000 mieszkańców w 2021 r. 

 Istotnym aspektem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest poczucie 

bezpieczeństwa. W jednostkach analitycznych na każde 1 000 mieszkańców przypadało 33,35 

stwierdzonych przestępstw. Podobne wartości otrzymano również dla samego Torunia 

(33,49‰). Najwyższy poziom przestępczości odnotowano na Starym Mieście, w którym 

wskaźnik kształtował się na poziomie 105,45‰, co z jednej strony wynika z zachodzących na 

tym obszarze negatywnych zjawisk społecznych, a z drugiej ze śródmiejskiego charakteru 

obszaru, w którym koncentrują się funkcje handlowo-usługowe, rekreacyjne i rozrywkowe, 

zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia zdarzeń niezgodnych z prawem (np. bójek, 

kradzieży mienia, włamań). Bardzo dużo przestępstw zarejestrowano także w jednostkach 

otaczających ścisłe centrum, takich jak Jakubskie Przedmieście czy Bydgoskie Przedmieście, 

gdzie wskaźnik przyjął odpowiednio wartości 65,61‰ i 49,99‰. Ponadto relatywnie wysokie 
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jego wartości wystąpiły na Bielawach i Grębocinie (57,06‰), w Kaszczorku (37,74‰)  

i na Rubinkowie (34,11‰). W pozostałych jednostkach wartości wskaźnika były mniejsze niż 

średnia dla jednostek analitycznych.  

Tabela 13. Liczba przestępstw przypadająca na 1000 mieszkańców w 2021 r. Dane według stanu na 31.12.2021 

r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności ogółem 

(na pobyt stały i 

czasowy) w 2021 roku 

[osoby] 

Liczba przestępstw w 

2021 roku 

Liczba przestępstw 

przypadająca na 

1000 mieszkańców 

[‰] 

1 Stare Miasto 5411 571 105,45 

2 Jakubskie Przedmieście 8990 590 65,61 

3 Bielawy i Grębocin 7791 445 57,06 

4 Bydgoskie Przedmieście 21900 1095 49,99 

5 Kaszczorek 2451 93 37,74 

6 Rubinkowo 22805 778 34,11 

7 Mokre Przedmieście 13305 420 31,58 

8 Na Skarpie 21541 661 30,66 

9 Bielany 4594 119 25,82 

10 Wrzosy 16049 380 23,70 

11 Stawki i Rudak 11957 233 19,51 

12 Czerniewice 2168 35 16,01 

13 Chełmińskie Przedmieście 32723 518 15,82 

14 Podgórz 10550 143 13,54 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 6078 33,35 

- miasto Toruń2 182298 6106 33,49 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 

 

Średnia liczba głosów oddanych do budżetu obywatelskiego na 1000 mieszkańców w latach 

2019-2021 

 Zgodnie z art. 5a. ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

„szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski”, w ramach którego 

„mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 

gminy”. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 

budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 

usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego”.22 Ważny miernik, służący ocenie poziomu aktywności partycypacyjnej 

ludności miejskiej, to liczba głosów oddanych do budżetu obywatelskiego na 100 mieszkańców. 

W latach 2019-2021 oddano średnio w mieście 30 356 głosów w ramach Toruńskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na które na 1000 mieszkańców przypadało 166,52 osób. Największy poziom 

zaangażowania społeczności odnotowano na Bydgoskim Przedmieściu i Czerniewicach,  

                                                           
22 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561. 
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w których wskaźnik kształtował się odpowiednio na poziomie 293,64‰ i 258,46‰. Relatywnie 

wysoka aktywność społeczna była widoczna również na Rubinkowie (212,64‰), Starym Mieście 

(193,25‰), Bielawach i Grębocinie (184,18‰). W pozostałych jednostkach analitycznych 

wartości wskaźnika nie przekroczyły średniej dla jednostek analitycznych.  

Tabela 14. Średnia liczba głosów oddanych do budżetu obywatelskiego na 1000 mieszkańców w latach  

2019-2021 w Toruniu 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Średnia liczba głosów 

oddanych do budżetu 

obywatelskiego w 

latach 2019-2021 

Średnia liczba głosów 

oddanych do budżetu 

obywatelskiego na 

1000 mieszkańców 

[‰] 

1 Bydgoskie Przedmieście 21900 6431 293,64 

2 Czerniewice 2168 560 258,46 

3 Rubinkowo 22805 4849 212,64 

4 Stare Miasto 5411 1046 193,25 

5 Bielawy i Grębocin 7791 1435 184,18 

6 Kaszczorek 2451 361 147,29 

7 Stawki i Rudak 11957 1760 147,19 

8 Mokre Przedmieście 13305 1868 140,42 

9 Na Skarpie 21541 2895 134,39 

10 Podgórz 10550 1365 129,35 

11 Chełmińskie Przedmieście 32723 3880 118,57 

12 Wrzosy 16049 1787 111,37 

13 Jakubskie Przedmieście 8990 865 96,22 

14 Bielany 4594 310 67,48 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 29412 161,40 

- miasto Toruń2 182298 30356 166,52 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Torunia 

 

Frekwencja wyborcza do Rady Miasta Torunia w 2018 roku 

 Kolejnym wskaźnikiem wykorzystanym do opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest frekwencja w wyborach samorządowych do Rady 

Miasta Torunia w 2018 roku, czyli stosunek liczby oddanych głosów (ważnych kart  

do głosowania) do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza 

zależy nie tylko od mobilizacji elektoratu, ale także od stopnia zaangażowania społeczności 

lokalnej w sprawy publiczne. Niektóre społeczeństwa unikają aktywności obywatelskiej, a inne 

chętniej angażują się w życie publiczne. Sytuacja ta wynika z poziomu rozwoju norm 

obywatelskich, z tradycji historyczno-kulturowych, sposobu wyłaniania elit i ich wpływu na życie 

społeczno-polityczne, kultury debaty politycznej, a także nastawienia mediów, mających 
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współcześnie największy wpływ na percepcję i nastroje polityczne (poster prof. IGiPZ PAN 

Przemysława Śleszyńskiego).23 

 W 2018 r. w Toruniu, jak i w jednostkach analitycznych, w wyborach samorządowych 

swój głos oddało 53% uprawnionych mieszkańców do głosowania. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że w 6 z 14 jednostek analitycznych wartość wskaźnika nie przekroczyła średniej dla 

jednostek analitycznych. Największą frekwencję wyborczą odnotowano w jednostkach 

położonych na obrzeżach miasta, takich jak Kaszczorek, Bielany oraz Wrzosy, w których 

wskaźnik przyjął wartość powyżej 60,0%. Z kolei najmniej głosów mieszkańców zarejestrowano 

w jednostkach silnie zdegradowanych, zlokalizowanych w centrum miasta i otaczającym go 

terenie. I tak na przykład na Starym Mieście frekwencja wyborcza wynosiła tylko 38%. Ponadto 

najmniej osób udało się na wybory samorządowe na Mokrym Przedmieściu i Podgórzu,  

w których wskaźnik ten kształtował się odpowiednio na poziomie 44% i 49%. Dużo mniejsze 

zainteresowanie wyborami samorządowymi wykazali również mieszkańcy Bydgoskiego  

i Jakubskiego Przedmieścia, gdzie frekwencja wyborcza liczyła tylko 49-50%. Oprócz 

wymienionych jednostek, sporo osób nie udało się do lokali wyborczych na Bielawach  

i Grębocinie (frekwencja osiągnęła tu 50%).  

Tabela 15. Frekwencja wyborcza do Rady Miasta Torunia w 2018 roku 

Lp. Nazwa obszaru Frekwencja wyborcza do Rady Miasta Torunia [%] 

1 Kaszczorek 66 

2 Bielany 62 

3 Wrzosy 60 

4 Czerniewice 58 

5 Chełmińskie Przedmieście 57 

6 Na Skarpie 56 

7 Rubinkowo 56 

8 Stawki i Rudak 54 

9 Bielawy i Grębocin 50 

10 Jakubskie Przedmieście 50 

11 Bydgoskie Przedmieście 49 

12 Podgórz 49 

13 Mokre Przedmieście 44 

14 Stare Miasto 38 

- średnia dla jednostek analitycznych1 53 

- miasto Toruń2 53 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej24 

 

  

                                                           
23 https://rcin.org.pl/Content/208669/WA51_242836_PANB5061-r2018_Frekwencja-wyborcza.pdf. 
24 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/046300 
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4.2. SFERA GOSPODARCZA 

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 

 Ważny wskaźnik, analizowany pod kątem potencjalnej dostępności pracowników  

na lokalnym rynku pracy, w opracowaniu diagnozy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji, to udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Większa liczba 

osób w wieku produkcyjnym przekładać się będzie na dynamiczniej rozwijającą się gospodarkę 

lokalną. Według danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, w 2021 r. 

w jednostkach analitycznych mieszkało 102 622 osób w tym wieku, co stanowi 56,31% ogólnej 

liczby ludności miejskiej. Analizując rozkład przestrzenny wskaźnika, zauważono 

nierównomierne jego rozmieszczenie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że aż w 10 z 14 

analizowanych jednostek analitycznych wskaźnik ten przekroczył średnią wartość dla jednostek 

analitycznych. Największy udział populacji z tego przedziału wiekowego odnotowano na Starym 

Mieście i na Podgórzu. Jego udział kształtował się odpowiednio na poziomie 62,10% i 61,32%. 

Relatywnie wysokim udziałem osób w wieku produkcyjnym cechują się także jednostki 

zlokalizowane na obrzeżach miasta, takie jak: Czerniewice czy Bielawy i Grębocin. Bardzo dużo 

osób w wieku produkcyjnym zarejestrowano w jednostkach analitycznych otaczających Stare 

Miasto, czyli np. na Jakubskim Przedmieściu oraz Stawkach i Rudaku. Natomiast do obszarów  

z najniższym udziałem osób w wieku produkcyjnym zaliczono Chełmińskie Przedmieście, Mokre 

Przedmieście, Rubinkowo i Na Skarpie, gdzie przeważa wielorodzinna, blokowa zabudowa 

mieszkaniowa. Jego wartości nie przekroczyły tutaj średniej dla jednostek analitycznych. 
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Tabela 16. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Dane według stanu  

na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Liczba osób w wieku 

produkcyjnym (na pobyt 

stały i czasowy) w 2021 

roku [osoby] 

Udział ludności w 

wieku produkcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności 

[%] 

1 Stare Miasto 5411 3360 62,10 

2 Podgórz 10550 6469 61,32 

3 Czerniewice 2168 1304 60,15 

4 Jakubskie Przedmieście 8990 5402 60,09 

5 Stawki i Rudak 11957 7166 59,93 

6 Bielawy i Grębocin 7791 4643 59,60 

7 Bielany 4594 2727 59,36 

8 Wrzosy 16049 9350 58,26 

9 Bydgoskie Przedmieście 21900 12652 57,77 

10 Kaszczorek 2451 1414 57,69 

11 Chełmińskie 

Przedmieście 

32723 18156 55,48 

12 Mokre Przedmieście 13305 7110 53,44 

13 Rubinkowo 22805 11919 52,26 

14 Na Skarpie 21541 10949 50,83 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 102622 56,31 

- miasto Toruń2 182298 102658 56,31 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia 

 

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców w 2021 r. 

 Gospodarka lokalna to ważny czynnik wyznaczania korzystnych możliwości 

rozwojowych poszczególnych gmin. Atrakcyjność miejsc pracy oraz zapewnienie jej przez 

podmioty gospodarcze to kluczowy komponent planowania strategicznego, który finalnie ma 

przyczynić się do wzrostu efektywności gospodarczej i poprawy jakości życia ludności25. 

Wielkość i typ lokalnej działalności gospodarczej warunkuje określoną liczbę miejsc pracy  

(w poszczególnych sekcjach według PKD 2007), w efekcie czego społeczeństwo staje się bardziej 

zamożne (np. ma większe zarobki ze stosunku pracy). W zestawieniu ujęto podmioty 

gospodarcze według następujących form prawnych. 

  

                                                           
25 Parysek J. J., 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym 

gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 77 (3), s. 27-46. 
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Tabela 17. Wykaz podmiotów gospodarczych według form prawnych 

Symbol Nazwa 

023 spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub 

formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach 

099 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

116 spółki akcyjne 

117 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

118 spółki jawne 

115 spółki partnerskie 

120 spółki komandytowe 

121 spółki komandytowo - akcyjne 

122 spółki europejskie 

124 przedsiębiorstwa państwowe 

126 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

134 towarzystwa reasekuracji wzajemnej 

135 główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji  

171 przedsiębiorstwa zagraniczne 

179 oddziały zagranicznych przedsiębiorców  

180 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

136 główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. w jednostkach 

analitycznych było zarejestrowanych 19 668 podmiotów gospodarczych26, z czego najwięcej na 

Chełmińskim Przedmieściu, Bydgoskim Przedmieściu i Wrzosach. Dużą ich liczbę odnotowano 

także na Mokrym Przedmieściu i Starym Mieście. 

 Skalę aktywności gospodarczej oceniono na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości, 

wyrażonego liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, który w 2021 r.  

w jednostkach analitycznych osiągnął 107,93 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a w Toruniu 

– 109,28‰. Z analizy wynika, że w 9 jednostkach analitycznych wskaźnik ten przekroczył średnią 

wartość dla jednostek analitycznych. Najwyższym poziomem przedsiębiorczości spośród 

jednostek analitycznych odznaczało się Stare Miasto, gdzie wartość wskaźnika wynosiła 

308,45‰. Relatywnie wysokim skupieniem tych podmiotów charakteryzowały się Bielawy  

i Grębocin oraz Mokre Przedmieście, w których jego wartości kształtowały się odpowiednio na 

poziomie 180,04‰ oraz 136,04‰. Natomiast wyraźny ich deficyt odnotowano na Podgórzu,  

Na Skarpie oraz Rubinkowie, a jego wartości nie przekroczyły tutaj 80,00‰. Ponadto niewielką 

koncentracją podmiotów gospodarczych cechowały się Bydgoskie Przedmieście oraz 

Chełmińskie Przedmieście,  w których wartości wskaźnika oscylowały w przedziale 100,00-

110,00‰. 

  

                                                           
26 W analizie uwzględniono wszystkie podmioty gospodarcze. 
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Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców. Dane według stanu  

na 31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Liczba podmiotów 

gospodarczych ogółem 

na dzień 31.12.2021 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

ogółem na 1000 

mieszkańców [‰] 

1 Stare Miasto 3360 1669 308,45 

2 Bielawy i Grębocin 4643 1403 180,04 

3 Mokre Przedmieście 7110 1810 136,04 

4 Kaszczorek 1414 300 122,20 

5 Wrzosy 9350 1950 121,48 

6 Jakubskie Przedmieście 5402 1063 118,24 

7 Bielany 2727 535 116,40 

8 Czerniewice 1304 249 114,76 

9 Stawki i Rudak 7166 1299 108,62 

10 Chełmińskie Przedmieście 18156 3488 106,58 

11 Bydgoskie Przedmieście 12652 2236 102,12 

12 Rubinkowo 11919 1649 72,31 

13 Na Skarpie 10949 1436 66,65 

14 Podgórz 6469 631 59,86 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 19668 107,93 

- miasto Toruń2 182298 19922 109,28 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego i przemysłu czasu wolnego w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw w 2021 roku 

 Uzupełnieniem analizy sytuacji gospodarczej w poszczególnych jednostkach 

analitycznych miasta Torunia jest opisanie działalności podmiotów gospodarczych sektora 

kreatywnego i przemysłu czasu wolnego. Funkcjonowanie podmiotów z sektora przemysłu 

czasu wolnego świadczy o atrakcyjności jednostki pod względem turystycznym oraz 

rekreacyjnym, co szczególnie jest pożądane z punktu widzenia procesów rewitalizacyjnych. 

Sektor kreatywny natomiast cechuje się dużym udziałem kapitału społecznego i intelektualnego 

w warstwie właścicieli firm i ich pracowników. Szczegółowy ich wykaz, przyjęty przy 

opracowaniu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

miasta Torunia, przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 19. Wykaz podmiotów sektora kreatywnego i przemysłu czasu wolnego według PKD 2007  

Opis podklasy sektora kreatywnego i przemysłu czasu wolnego Numer PKD 2007 

produkcja mebli biurowych i sklepowych 3101Z 

produkcja mebli kuchennych 3102Z 

produkcja materaców 3103Z 

produkcja pozostałych mebli 3109Z 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania 5510Z 

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 5520Z 

pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 5530Z 

pozostałe zakwaterowanie 5590Z 

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 5610A 

ruchome placówki gastronomiczne 5610B 

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 5621Z 

pozostała usługowa działalność gastronomiczna 5629Z 

przygotowywanie i podawanie napojów 5630Z 

wydawanie książek 5811Z 

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 5814Z 

pozostała działalność wydawnicza 5819Z 

działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 5821Z 

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 5829Z 

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 5911Z 

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 

5912Z 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 5913Z 

działalność związana z projekcją filmów 5914Z 

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 5920Z 

działalność związana z oprogramowaniem 6201Z 

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 6202Z 

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 6203Z 

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 

6209Z 

działalność agencji reklamowych 7311Z 

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 7312A 

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(internet) 

7312C 

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 7312D 

badanie rynku i opinii publicznej 7320Z 

działalność agentów turystycznych 7911A 

działalność pośredników turystycznych 7911B 

działalność organizatorów turystyki 7912Z 

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 7990A 

działalność w zakresie informacji turystycznej 7990B 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 7990C 

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 9001Z 

działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 9002Z 

artystyczna i literacka działalność twórcza 9003Z 

działalność obiektów kulturalnych 9004Z 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 
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 Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. w jednostkach 

analitycznych było zarejestrowanych 2051 podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego  

i przemysłu czasu wolnego, co stanowi 10,42% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych  

w granicach miasta. Z kolei w samym mieście działały 2082 podmioty, a ich udział wynosił 

10,45% wśród wszystkich podmiotów ogółem. Z przeprowadzonej analizy rozkładu 

przestrzennego wynika, że największą ich koncentracją cechowały się jednostki położone  

w centrum miasta, takie jak Stare Miasto czy Bydgoskie Przedmieście, w których kształtował się 

odpowiednio na poziomie 17,44% i 12,75%. Należy dodać, że w Czerniewicach udział ten liczył 

co prawda 13,06%, lecz na jego wartości wpływ może mieć niewielka liczba podmiotów 

gospodarczych ogółem. W pozostałych jednostkach analitycznych został zauważony ich deficyt. 

Tabela 20. Liczba podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego i przemysłu czasu wolnego w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw. Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

ogółem na dzień 

31.12.2021 

Liczba podmiotów 

gospodarczych sektora 

kreatywnego i 

przemysłu czasu 

wolnego na dzień 

31.12.2021 

Liczba podmiotów 

gospodarczych sektora 

kreatywnego i 

przemysłu czasu 

wolnego w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw 

[%] 

1 Stare Miasto 1669 291 17,44 

2 Czerniewice 249 33 13,06 

3 Bydgoskie Przedmieście 2236 285 12,75 

4 Stawki i Rudak 1299 133 10,27 

5 Chełmińskie Przedmieście 3488 354 10,15 

6 Mokre Przedmieście 1810 177 9,78 

7 Wrzosy 1950 189 9,68 

8 Jakubskie Przedmieście 1063 99 9,35 

9 Bielany 535 48 8,98 

10 Na Skarpie 1436 128 8,88 

11 Podgórz 631 53 8,42 

12 Rubinkowo 1649 137 8,33 

13 Bielawy i Grębocin 1403 110 7,81 

14 Kaszczorek 300 19 6,18 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

19668 2051 10,42 

- miasto Toruń2 19922 2082 10,45 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego 
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4.3. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Liczba obiektów wybranych usług społecznych na 1000 mieszkańców 

 Szczegółowej analizie przestrzennej poddano dostępność obiektów wybranych usług 

społecznych przypadającą na 1000 mieszkańców w mieście Toruniu w podziale na jednostki 

analityczne. Do obiektów wybranych usług społecznych zaliczono: 

● miejsca sportu i rekreacji, 
● placówki zdrowia, 
● żłobki, 
● instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, 
● instytucje kultury podległe Urzędowi Miasta Torunia, 
● przedszkola publiczne i prywatne, 
● oddziały szkolne w zespołach szkół, 
● punkty przedszkolne. 

 
 W 2021 r. najlepszą dostępność do obiektów wybranych usług społecznych odnotowano 

na Starym Mieście, w którym wskaźnik kształtował się na poziomie 5,73‰, przy średniej 

wartości dla jednostek analitycznych i gminy, liczącej odpowiednio 1,67‰ i 1,71‰. Relatywnie 

wysokimi wartościami wskaźnika odznaczały się Czerniewice i Kaszczorek, gdzie wynosił on 

odpowiednio 3,23‰ i 2,45‰. Wpływ na wartości wskaźnika może tu mieć niewielka liczba 

ludności. Natomiast deficyt tych usług był widoczny w jednostkach otaczających Stare Miasto 

(Chełmińskie Przedmieście, Mokre Przedmieście, Bydgoskie Przedmieście, Jakubskie 

Przedmieście), a także na obszarach z dominacją wielorodzinnej, blokowej zabudowy 

mieszkaniowej (Na Skarpie, Rubinkowo). 

Tabela 21. Liczba obiektów wybranych usług społecznych na 1000 mieszkańców. Dane wg stanu na 31.12.2021 

r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku 

[osoby] 

Liczba obiektów 

wybranych usług 

publicznych 

Liczba obiektów 

wybranych usług 

społecznych na 

1000 mieszkańców 

[‰] 

1 Stare Miasto 5411 31 5,73 

2 Czerniewice 2168 7 3,23 

3 Kaszczorek 2451 6 2,45 

4 Bielawy i Grębocin 7791 19 2,44 

5 Wrzosy 16049 36 2,24 

6 Bielany 4594 9 1,96 

7 Podgórz 10550 19 1,80 

8 Stawki i Rudak 11957 19 1,59 

9 Jakubskie Przedmieście 8990 14 1,56 

10 Bydgoskie Przedmieście 21900 34 1,55 

11 Mokre Przedmieście 13305 20 1,50 

12 Rubinkowo 22805 31 1,36 

13 Chełmińskie Przedmieście 32723 39 1,19 

14 Na Skarpie 21541 22 1,02 
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- średnia dla jednostek analitycznych1 182235 306 1,67 

- miasto Toruń2 182298 311 1,71 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RSPO, Urzędu Miasta Torunia oraz strony internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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Tabela 22. Liczba obiektów wybranych usług społecznych 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba miejsc 

sportu i 

rekreacji 

Liczba 

placówek 

zdrowia 

Liczba 

żłobków 

Liczba 

instytucji 

kultury 

prowadzonych 

przez Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

Liczba 

instytucji 

kultury 

podległych 

Urzędowi 

Miasta 

Torunia 

Łącznie - 

przedszkola 

miejskie, 

oddziały 

przedszkolne, 

punkty 

szkolne 

Liczba 

obiektów 

wybranych 

usług 

społecznych 

1 Bielany 3 2 1 - - 3 9 

2 Bielawy i Grębocin 7 5 4 - - 3 19 

3 Bydgoskie Przedmieście 6 10 5 1 1 11 34 

4 Chełmińskie Przedmieście 7 8 7 1 - 16 39 

5 Czerniewice 2 1 2 - - 2 7 

6 Jakubskie Przedmieście 4 1 3 - - 6 14 

7 Kaszczorek 2 0 0 - - 4 6 

8 Mokre Przedmieście 5 3 1 1 1 9 20 

9 Na Skarpie 2 5 3 - - 12 22 

10 Podgórz 7 2 4 - 1 5 19 

11 Rubinkowo 6 4 5 - - 16 31 

12 Stare Miasto 3 5 0 5 15 3 31 

13 Stawki i Rudak 11 1 2 - 1 4 19 

14 Wrzosy 10 3 9 - - 14 36 

- suma dla jednostek analitycznych1 75 50 46 8 19 108 306 

- miasto Toruń2 77 51 47 8 19 109 311 

Oznaczenia:  

1 – suma dla jednostek analitycznych – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z RSPO, Urzędu Miasta Torunia oraz strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-

Pomorskiego



37 
 

Liczba zdarzeń drogowych 

 Liczba zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) przypadająca na każde 1 000 

mieszkańców, pozwala w sposób pośredni dokonać oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i stanu rozwiązań komunikacyjnych w poszczególnych jednostkach analitycznych miasta. 

Według danych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, w 2021 r. w jednostkach analitycznych 

na każde 1000 mieszkańców przypadało 17,10 potwierdzonych zdarzeń drogowych,  

a w samym mieście – 17,35‰. Najwyższe natężenie występowania zdarzeń drogowych 

odnotowano na Starym Mieście, w którym wskaźnik liczył 58,06‰. Wpływ na wartości 

wskaźnika w centrum miasta ma przede wszystkim wysokie natężenie ruchu pojazdów, 

spowodowane nagromadzeniem licznych instytucji publicznych, punktów handlowo-

usługowych oraz miejsc rekreacyjnych. Relatywnie wysokim poziomem wskaźnika zdarzeń 

drogowych cechowały się również jednostki takie jak Bielawy i Grębocin oraz Jakubskie 

Przedmieście, gdzie wskaźnik kształtował się odpowiednio na poziomie 38,03‰ oraz 35,63‰. 

Ponadto dużą skalę wypadków zarejestrowano także  na Mokrym Przedmieściu – wskaźnik 

przyjął tu wartość 27,11‰. Poniżej średniej dla jednostek analitycznych znajdowały się  

w zestawieniu porównawczym pozostałe obszary w mieście. 

Tabela 23. Liczba zdarzeń drogowych. Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na 

pobyt stały i 

czasowy) w 

2021 roku 

[osoby] 

Liczba zdarzeń 

drogowych w 2021 roku 

Liczba zdarzeń 

drogowych  na 1000 

mieszkańców [‰] 

1 Stare Miasto 5411 314 58,06 

2 Bielawy i Grębocin 7791 296 38,03 

3 Jakubskie Przedmieście 8990 320 35,63 

4 Mokre Przedmieście 13305 361 27,11 

5 Bielany 4594 74 16,03 

6 Chełmińskie Przedmieście 32723 497 15,19 

7 Stawki i Rudak 11957 163 13,62 

8 Bydgoskie Przedmieście 21900 290 13,23 

9 Wrzosy 16049 198 12,36 

10 Kaszczorek 2451 30 12,24 

11 Podgórz 10550 120 11,38 

12 Czerniewice 2168 24 11,24 

13 Rubinkowo 22805 224 9,81 

14 Na Skarpie 21541 204 9,49 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 3116 17,10 

- miasto Toruń2 182298 3163 17,35 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 
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Powierzchnia zieleni parkowej na 1000 mieszkańców 

 Bardzo ważną częścią struktury funkcjonalnej miast są tereny zieleni urządzonej, 

wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność miejsca zamieszkania. 

Zgodnie z danymi z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, powierzchnia terenów 

zieleni parkowej w jednostkach analitycznych wynosiła 527,83 ha27, na którą na 1000 

mieszkańców przypadało 2,89 osób. Natomiast w samym mieście wskaźnik ten przyjął wartość 

3,17‰. Najwyższe wskaźniki powierzchni przeznaczonej pod rekreację w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców odnotowano w Kaszczorku, na Stawkach i Rudaku, w których wartości 

wskaźników kształtowały się odpowiednio na poziomie 18,71‰ i 14,65‰. Z przeprowadzonej 

analizy wynika, że niezadawalającą dostępnością do terenów zieleni parkowej cechują się 

jednostki analityczne zlokalizowane w centrum miasta (Stare Miasto) oraz otaczających go 

dawnych przedmieściach (Chełmińskie Przedmieście, Mokre Przedmieście, Jakubskie 

Przedmieście), a także wielorodzinne blokowe obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej  

(Na Skarpie, Rubinkowo). Oprócz tego deficyt tych terenów stwierdzono w Czerniewicach. 

Tabela 24. Powierzchnia zieleni parkowej na 1000 mieszkańców. Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku [osoby] 

Powierzchnia 

zieleni parkowej 

[ha]  

Powierzchnia 

zieleni parkowej 

na 1000 

mieszkańców 

[‰]  

1 Kaszczorek 2451 45,85 18,71 

2 Stawki i Rudak 11957 175,16 14,65 

3 Bielany 4594 31,42 6,84 

4 Bielawy i Grębocin 7791 39,05 5,01 

5 Podgórz 10550 44,95 4,26 

6 Wrzosy 16049 55,94 3,49 

7 Bydgoskie Przedmieście 21900 69,54 3,18 

8 Stare Miasto 5411 14,67 2,71 

9 Jakubskie Przedmieście 8990 14,94 1,66 

10 Rubinkowo 22805 23,48 1,03 

11 Na Skarpie 21541 11,10 0,52 

12 Mokre Przedmieście 13305 0,73 0,05 

13 Chełmińskie Przedmieście 32723 1,00 0,03 

14 Czerniewice 2168 - - 

- średnia dla jednostek analitycznych1 182235 527,83 2,89 

- miasto Toruń2 182298 578,27 3,17 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych warstw wektorowych z Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Toruniu wykorzystanych przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

                                                           
27 Wartość taką uzyskano w wyniku wyłączenia z analizy części Barbarki, Katarzynki oraz Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 



39 
 

Rycina 4. Rozmieszczenie terenów zieleni parkowej w Toruniu 

 

Źródło: Opracowanie własne w programie QGiS na podstawie udostępnionych warstw wektorowych z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu wykorzystanych przy 

opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i linku WMS do ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości28 

udostępnionego na stronie internetowej Geoportalu Krajowego

                                                           
28 https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/HighResolution 
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4.4. SFERA TECHNICZNA 

Liczba zamierzeń budowlanych innych niż budowa nowych budynków na 1000 mieszkańców 

 Obowiązkowym zadaniem własnym gminy miejskiej na prawach powiatu, takiej jak 

miasto Toruń, według ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), jest wykonanie zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej. Do oceny poziomu 

modernizacji obiektów budowlanych pozyskano dane dotyczące liczby zamierzeń 

budowlanych innych niż budowa nowych budynków z Urzędu Miasta Torunia. W okresie  

2016-2021 w jednostkach analitycznych wydano łącznie 2619 zamierzeń budowlanych innych 

niż budowa nowych budynków, z czego najwięcej na Bydgoskim Przedmieściu i Starym 

Mieście. 

 Do oceny poziomu potrzeb inwestycyjnych w zakresie modernizacji obiektów 

budowlanych wykorzystano wskaźnik, jakim jest liczba wydanych zamierzeń budowlanych 

innych niż budowa nowych budynków na 1000 mieszkańców. Założono, że im większa liczba 

pozwoleń na budowę wydanych w danej jednostce dla prac związanych z nadbudową, 

odbudową, rozbiórką, rozbudową istniejących obiektów,, tym w większym stopniu istniejąca 

infrastruktura nie jest dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. 

Przyczyną tego niedostosowania może być w wielu przypadkach zły stan techniczny obiektów 

budowlanych. Z uzyskanych obliczeń wynika, że w 9 z 14 jednostek analitycznych, wskaźnik 

osiągnął większe wartości niż średnia dla jednostek analitycznych, licząca 14,37‰. Największe 

wartości wskaźnika stwierdzono na Starym Mieście – 74,11‰. Oprócz tego wysokimi jego 

wartościami odznaczały się Bielawy i Grębocin, Kaszczorek, Czerniewice oraz Stawki i Rudak, 

w których wskaźnik wynosił 20,00-30,00‰. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że na 

wyniki analizy statystycznej w tych jednostkach wpływać może mniejsza koncentracja ludności 

w porównaniu do obszarów z dominacją zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

blokowej. Poza tym niekorzystna sytuacja pod tym względem wystąpiła na Bydgoskim 

Przedmieściu i Podgórzu, czyli obszarach silnie zdegradowanych. Dużo zamierzeń 

budowlanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano na Bielanach, a także na 

Wrzosach. W jednostkach tych wartości wskaźników przekroczyły średnią dla jednostek 

analitycznych. Natomiast najmniej zamierzeń budowlanych realizowano w jednostkach 

analitycznych takich jak Na Skarpie, Rubinkowo i Chełmińskie Przedmieście. Jego wartość nie 

przekroczyła 10,00‰. Ponadto relatywnie niska aktywność budowlana  wystąpiła na 

Chełmińskim oraz Mokrym Przedmieściu, a wartości wskaźnika oscylowały w przedziale  

10,00-15,00‰.  
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Tabela 25. Liczba zamierzeń budowlanych innych niż budowa nowych budynków na 1000 mieszkańców.  

Dane według stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Liczba ludności 

ogółem (na pobyt 

stały i czasowy) w 

2021 roku 

[osoby] 

Liczba pozwoleń na 

budowę dla zamierzeń 

budowlanych innych 

niż budowa nowego 

budynku w latach 

2016-2021 

Liczba zamierzeń 

budowlanych innych niż 

budowa nowych 

budynków na 1000 

mieszkańców [‰] 

1 Stare Miasto 5411 401 74,11 

2 Bielawy i Grębocin 7791 235 30,00 

3 Kaszczorek 2451 60 24,48 

4 Czerniewice 2168 46 21,31 

5 Stawki i Rudak 11957 248 20,71 

6 Bydgoskie Przedmieście 21900 438 19,98 

7 Wrzosy 16049 253 15,75 

8 Podgórz 10550 163 15,46 

9 Bielany 4594 67 14,50 

10 Jakubskie Przedmieście 8990 127 14,13 

11 Mokre Przedmieście 13305 160 12,02 

12 Chełmińskie Przedmieście 32723 273 8,34 

13 Rubinkowo 22805 93 4,09 

14 Na Skarpie 21541 57 2,63 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 2619 14,37 

- miasto Toruń2 182298 2657 14,57 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

 

Liczba obiektów ujętych w rejestrze kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w niezadawalającym stanie technicznym 

 Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Urząd Miasta 

Torunia dokonał inwentaryzacji stanu technicznego budynków ujętych w rejestrze kujawsko-

pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w granicach administracyjnych Torunia. 

Pod uwagę brano przede głównie zewnętrzną bryłę budynku, za wyjątkiem budowli 

fortyfikacyjnych, których ocena dotyczyła zarówno zewnętrza, jak i wnętrza. Podczas oceny 

posłużono się następującą skalą: 

● 1: wymaga pilnych prac, często są to pustostany, 
● 2: stan dobry/dostateczny, wymagający odświeżenia, niewielkich prac naprawczych. 

Ubytki są widoczne na schodach, elewacji itp., 
● 3: stan bardzo dobry, 
● 4: w trakcie robót restauratorsko-konserwatorskich. 29 

Natężenie zjawisk degradacji technicznej zróżnicowano wprowadzając oceny 1,5, 1,75, 2,5, 

2,75. Ocena 1,75 została przypisana do budynków, które są użytkowane, ale o ich stanie nie 

                                                           
29 Badania te zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Torunia. 
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można jednoznacznie powiedzieć, że jest dobry. Czasem wśród budynków ocenionych na 1,75 

są takie, w których prace już się rozpoczęły i prowadzone są etapowo, np. wymieniony został 

dach, ale elewacja osypuje się, posiada ubytki w detalu architektonicznym. Są też kamienice, 

w których część lokali jest wykorzystywana, a część jest pusta i niszczeje.30  

 Do oceny poziomu degradacji obiektów zabytkowych wykorzystano wskaźnik, jakim 

jest liczba obiektów ujętych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków  

w niezadawalającym stanie technicznym na 1000 budynków ogółem. Z przeprowadzonej 

analizy porównawczej wynika, że najbardziej zniszczone obiekty zabytkowe znajdują się na 

Starym Mieście. Relatywnie wysoki poziom degradacji zabytków zaznaczył się również na 

Bydgoskim Przedmieściu oraz Podgórzu. W pozostałych jednostkach analitycznych zachowały 

się pojedyncze, zniszczone obiekty zabytkowe lub ich brakuje.  

Tabela 26. Liczba obiektów ujętych w rejestrze wojewódzkiego  konserwatora zabytków w niezadawalającym 

stanie technicznym. Dane według stanu na 31.12.2021 r. (liczba obiektów w rejestrze zabytków) i rok 2022 

(stan zachowania zabytków ujętych w rejestrze). 

Lp. 

Nazwa obszaru 

Liczba obiektów będących 

w rejestrze 

wojewódzkiego 

konserwatora zabytków 

pozostających w 

niezadawalającym stanie 

technicznym (poniżej 

średniej 1,76 w skali 1-4) 

Liczba budynków 

ogółem31 

Liczba obiektów 

ujętych w rejestrze 

wojewódzkiego 

konserwatora 

zabytków w 

niezadawalającym 

stanie technicznym na 

1000 budynków 

ogółem [‰] 

1 Stare Miasto 41 1051 39,01 

2 Bydgoskie Przedmieście 18 1351 13,32 

3 Podgórz 5 1445 3,46 

4 Jakubskie Przedmieście 2 1054 1,90 

5 Chełmińskie Przedmieście 3 2306 1,30 

6 Rubinkowo 1 823 1,22 

7 Mokre Przedmieście 1 1593 0,63 

8 Wrzosy 2 3939 0,51 

9 Stawki i Rudak 1 2839 0,35 

10 Bielany 0 1245 brak 

11 Bielawy i Grębocin 0 2504 brak 

12 Czerniewice 0 436 brak 

13 Kaszczorek 0 848 brak 

14 Na Skarpie 0 343 brak 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 
74 21777 3,40 

- miasto Toruń2 75 22006 3,41 

                                                           
30 Należy wspomnieć, że w 2018 r. nastąpiła zmiana prawa w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, polegająca na dopuszczeniu właścicieli obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków  do ubiegania się o dotację konserwatorską. Spowodowało to zwiększenie konkurencji na „rynku 
dotacyjnym”. Przy tak dużej liczbie chętnych, rezultatem wprowadzonej zmiany jest niekiedy konieczność 
zmniejszenia kwoty dotacji konserwatorskiej, a tym samym zwiększenia nakładów własnych przez właścicieli. 
31 Dane zostały zestawione w firmie Geofabryka Sp. z o.o. (ul. Prosta 19, 87-100 Toruń). 
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Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Torunia oraz z firmy Geofabryka  

Sp. z o.o. w Toruniu 

 

4.5. SFERA ŚRODOWISKOWA 

Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej w powierzchni jednostki analitycznej [%] 

 Ważnym zasobem przyrodniczym w obszarach miejskich są tereny zieleni 

ogólnodostępnej, do których należą lasy, ogrody działkowe, parki miejskie i zieleń ochronna  

(z wyłączeniem cmentarzy). Dostęp do terenów zieleni wiąże się m.in. z dostępem do 

czystszego powietrza oraz możliwością obcowania z naturą, co wpływa na zdrowie 

mieszkańców. Na podstawie danych udostępnionych z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  

w Toruniu wykorzystanych przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia32 obliczono, że zajmują one w jednostkach 

analitycznych 2826,32 ha, co stanowi 31,83% ich powierzchni. Natomiast w gminie udział 

powierzchni tej zieleni stanowi 38,31%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 7 z 14 

jednostek ich udział nie przekroczył średniej wartości dla jednostek analitycznych. Największy 

jej udział odnotowano w Czerniewicach, Na Skarpie oraz w Kaszczorku. Najmniejszym areałem 

zieleni ogólnodostępnej cechują się jednostki takie jak Mokre Przedmieście, Chełmińskie 

Przedmieście i Stare Miasto, w których wskaźnik ten nie przekroczył 10%.  

Tabela 27. Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej w powierzchni jednostki analitycznej. Dane według stanu na 

25.01.2018 r. 

Lp. Nazwa obszaru 

Powierzchnia 

jednostki 

analitycznej [ha] 

Powierzchnia zieleni 

ogólnodostępnej [ha] 

Powierzchnia zieleni 

ogólnodostępnej w 

powierzchni jednostki 

analitycznej [%] 

1 Czerniewice 501,55 355,9 70,96 

2 Na Skarpie 566,29 388,37 68,58 

3 Kaszczorek 632,38 392,83 62,12 

4 Wrzosy 1027,17 457,14 44,50 

5 Stawki i Rudak 1313,83 471,93 35,92 

6 Bielany 233,26 78,46 33,64 

7 Bydgoskie Przedmieście 498,19 164,75 33,07 

8 Podgórz 1146,03 211,64 18,47 

9 Bielawy i Grębocin 1230 184,28 14,98 

10 Jakubskie Przedmieście 422,09 62,52 14,81 

11 Rubinkowo 256,71 26,3 10,25 

12 Stare Miasto 154,6 14,67 9,49 

13 Chełmińskie Przedmieście 421,29 8,7 2,07 

                                                           
32 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jest dokumentem 

planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, przyjęte zostało 
uchwałą nr 805/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. 
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14 Mokre Przedmieście 475,34 8,83 1,86 

- średnia dla jednostek 

analitycznych1 

8878,73 2826,32 31,83 

- miasto Toruń2 11570,98 4422,23 38,31 

Oznaczenia:  

1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 

2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie udostępnionych warstw wektorowych z Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Toruniu wykorzystanych przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia 
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Rycina 5. Rozmieszczenie terenów zieleni ogólnodostępnej w Toruniu 

 
Źródło: Opracowanie własne w programie QGiS na podstawie udostępnionych warstw wektorowych z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu wykorzystanych przy 
opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i linku WMS do ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości33 
udostępnionego na stronie internetowej Geoportalu Krajowego

                                                           
33 https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/HighResolution 
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Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe 

 Jednym z głównych problemów środowiskowych w Toruniu jest duża liczba 

indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, do których należą: kominek, piec kaflowy, 

piec typu angielka oraz piec typu koza na drewno. Ich liczba w jednostkach analitycznych 

wynosiła 7 368, z czego 73% to piece kaflowe. Do oceny stopnia czystości powietrza 

atmosferycznego wykorzystano wskaźnik, jakim jest liczba indywidualnych źródeł ogrzewania 

na paliwa stałe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Największe jego wartości kształtowały się 

na Bydgoskim Przedmieściu. Z tego systemu ogrzewania mieszkań korzystają w bardzo dużym 

stopniu właściciele lokali w Kaszczorku i na Starym Mieście. Relatywnie wysoki poziom 

zanieczyszczeń atmosferycznych wynikających z tego sposobu ogrzewania mieszkań 

odnotowano również na Jakubskim Przedmieściu, a także w jednostkach zlokalizowanych po 

lewobrzeżnej części Torunia (Czerniewice, Stawki i Rudak, Podgórz). Z uzyskanych danych  

z Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta w Toruniu wynika, że Na Skarpie nikt  

z mieszkańców nie zgłosił w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła kominka, pieca kaflowego, piecu 

typu angielka lub pieca typu koza za drewno. Na Skarpie mieszkańcy  wykorzystują głównie 

ogrzewanie elektryczne lub gazowe.  
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Tabela 28. Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe na 1000 mieszkańców. Dane według stanu 

na 31.12.2021 r. 

Nazwa obszaru 

Liczba 

ludności 

ogółem (na 

pobyt stały 

i czasowy) 

w 2021 

roku 

[osoby] 

kominek 

[szt.] 

piec 

kaflowy 

[szt.] 

piec typu 

angielka 

[szt.] 

piec typu 

koza na 

drewno 

[szt.] 

Liczba 

indywidualnych 

źródeł 

ogrzewania na 

paliwa stałe 

[szt.] 

Liczba 

indywidualnych 

źródeł 

ogrzewania na 

paliwa stałe na 

1000 

mieszkańców 

[‰] 

Bydgoskie 

Przedmieście 

21900 13 2629 3 14 2659 121,42 

Kaszczorek 2451 1 231  7 239 97,51 

Stare Miasto 5411 41 469 7 3 520 96,10 

Jakubskie 

Przedmieście 

8990 15 668 4 48 735 81,76 

Czerniewice 2168 124 14 2 8 148 68,27 

Podgórz 10550 71 408 25 17 521 49,38 

Stawki i Rudak 11957 432 87 6 15 540 45,16 

Bielany 4594 171 3  9 183 39,83 

Wrzosy 16049 540 36 7 9 592 36,89 

Bielawy i Grębocin 7791 212 14 3 11 240 30,80 

Mokre Przedmieście 13305 17 319 8 32 376 28,26 

Chełmińskie 

Przedmieście 

32723 53 496 5 23 577 17,63 

Rubinkowo 22805 21 11 2 4 38 1,67 

Na Skarpie 21541 - - - - 0 0,00 

średnia dla jednostek 

analitycznych1 

182235 1711 5385 72 200 7368 40.43 

miasto Toruń2 182298 1713 5385 72 200 7370 40.42 

Oznaczenia:  
2 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia 
 

5. Podsumowanie analizy wskaźnikowej, wskazanie obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji 

5.1. Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami w ustawie o rewitalizacji i obraną metodyką obszar 

zdegradowany musi się charakteryzować wyższą intensywnością negatywnych zjawisk 

opisanych przyjętymi wskaźnikami niż przeciętna intensywność tych zjawisk dla całego miasta. 

Metodą, która pozwala na ocenę i selekcję obszarów miasta o najwyższym stopniu degradacji 

jest standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników i na tej podstawie stworzenie indeksu 

zbiorczego. 

 Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla 

danego obszaru średniej wartości dla wszystkich jednostek statystycznych i podzieleniu przez 

odchylenie standardowe. Poniżej przedstawione zostały wzory działań matematycznych 

niezbędnych dla wyliczenia wskaźników wystandaryzowanych. 
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Wzór na obliczenie średniej arytmetycznej, gdzie 𝑥 oznacza średnią arytmetyczną, n – liczbę 

zmiennych, x – wartości zmiennych 

𝑥 =
1

𝑛
∑

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖  

Wzór na obliczenie odchylenia standardowego populacji, gdzie: 𝜎 oznacza odchylenie 

standardowe,  𝑥 – średnią arytmetyczną, N – liczbę zmiennych, x – wartości zmiennych 

𝜎 = √∑𝑁
𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥)

2

𝑁
 

Wzór na obliczenie wskaźnika wystandaryzowanego - z , gdzie 𝜎 oznacza odchylenie 

standardowe,  𝑥 – średnią arytmetyczną, x – wartość zmiennej niewystandaryzowanej 

𝑧 =
𝑥 − 𝑥

𝜎
 

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość 

przeciętna dla analizowanej grupy jednostek i mogą przyjmować wartości dodatnie lub 

ujemne34. Przejście odchylenia od wartości równej zero do wartości ujemnej wskazuje, które 

obszary odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyższym od przeciętnej dla grupy jednostek.  

Z kolei wartości dodatnie odchylenia ukazują obszary o najlepszej sytuacji, w których negatywne 

zjawiska w porównaniu z przeciętną dla grupy jednostek analitycznych odznaczają się 

mniejszym natężeniem. Zabieg ten pozwala także na zsumowanie wartości 

wystandaryzowanych wskaźników i stworzenie indeksu zbiorczego (wskaźnika sumarycznego 

lub inaczej zwanego wskaźnikiem syntetycznym) dla poszczególnych sfer i wskaźnika 

sumarycznego dla wszystkich sfer łącznie.  

 

Wzór na obliczenie wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego) – WS, gdzie 𝑧𝑖 oznacza 

wartości zmiennych wystandaryzowanych 

𝑊𝑆 =  ∑

𝑛

𝑖=1

𝑧𝑖  

Przy obliczaniu wskaźników wystandaryzowanych w poszczególnych sferach zastosowano wagi 

przeliczeniowe. Przyjęto, że w sferze społecznej grupa wskaźników wchodzących w zakres 

jednego zagadnienia (np. demografia, korzystanie z pomocy społecznej – ubóstwo, bezrobocie, 

poziom edukacji, aktywność społeczna) będzie określona wagą równą 2, a zatem cała sfera 

społeczna składająca się z 6 zagadnień posiada wagę równą 12. Należy zaznaczyć, że jest to 

kluczowa sfera dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego. Przyjęte wagi odzwierciedlają 

poziom istotności wskaźnika dla oceny stopnia degradacji, poziom potencjalnej przypadkowości 

otrzymanych wyników (zjawisko reprezentowane przez zbiór o małej liczebności może 

charakteryzować się przypadkowością wyników), korelacje pomiędzy wskaźnikami, potencjalne 

                                                           
34 W wyniku standaryzacji zmienna uzyskuje średnią wartość oczekiwaną równą zero i odchylenie standardowe 

równe jeden. 
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zakłócenia w ocenie sytuacji (np. we wskaźniku odnoszącym się do budżetu obywatelskiego 

należy wziąć pod uwagę, że na projekty z poszczególnych jednostek analitycznych mogły 

głosować osoby z innych jednostek). W innych sferach niż społecznych ustalono w ten sposób 

wagi, aby wskaźniki je reprezentujące były przeliczone przez wagi, których suma wynosi 2. 

Tabela 29. Zastosowanie wag w wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Lp. Sfera Wskaźniki Waga 

1 społeczna Dynamika zmian liczby ludności ogółem w latach 2015-2021 1 

2 społeczna Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym [0-17] w ogólnej liczbie ludności  

w 2021 r. 

1/3 

3 społeczna Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2021 r. 1/3 

4 społeczna Dynamika zmian liczby osób w wieku poprodukcyjnym w latach 2015-2021 1/3 

5 społeczna Udział ludności korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej 

liczbie ludności w 2021 r. 

1,5 

6 społeczna Dynamika zmian liczby osób korzystających z pomocy społecznej w latach 

2015-2021 

0,5 

7 społeczna Stopa bezrobocia - udział bezrobotnych w  liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym[%] w 2021 r. 

1 

8 społeczna Udział ludności długotrwale bezrobotnej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 

w 2021 r. 

0,5 

9 społeczna Dynamika zmian ogólnie bezrobotnych w latach 2015-2021 0,5 

10 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w latach 2021-2022 2/3 

11 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w latach 2021-2022 2/3 

12 społeczna Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w latach 2021-2022 2/3 

13 społeczna Liczba przestępstw przypadająca na 1000 mieszkańców w 2021 r. 2 

14 społeczna Średnia liczba głosów oddanych do budżetu obywatelskiego na 1000 

mieszkańców 

0,5 

15 społeczna Frekwencja wyborcza do Rady Miasta Torunia w 2018 roku 1,5 

16 gospodarcza Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2021 roku 1/3 

17 gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców w 2021 roku  1,3 

18 gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego i przemysłu czasu 

wolnego w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 2021 roku 

1/3 

19 przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba obiektów wybranych usług społecznych na 1000 mieszkańców 0,5 

20 przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba zdarzeń drogowych  na 1000 mieszkańców 2021 roku  

 

0,5 

21 przestrzenno-

funkcjonalna 

Powierzchnia zieleni parkowej na 1000 mieszkańców 1 

22 techniczna Liczba zamierzeń budowlanych innych niż budowa nowych budynków na 1000 

mieszkańców  

1 

23 techniczna Liczba obiektów ujętych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków 

w niezadawalającym stanie technicznym na 1000 budynków ogółem 

1 

24 środowiskowa Powierzchnia zieleni ogólnodostępnej w powierzchni jednostki analitycznej  1 

25 środowiskowa Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe na 1000 

mieszkańców 

1 

Źródło: Opracowanie Lider Projekt Sp. z o.o. 
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Obszarem zdegradowanym będzie zatem każda jednostka analityczna, dla której łącznie: 

● wskaźnik sumaryczny w sferze społecznej jest ujemny, 

● przynajmniej jeden wskaźnik sumaryczny w sferze gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej jest ujemny. 

Obszarem rewitalizacji będzie część obszaru zdegradowanego, który nie przekracza 30% 

liczby mieszkańców i 20% powierzchni miasta, który cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem 

degradacji w sferze społecznej i łącznie we wszystkich sferach (wskaźnik sumaryczny dla 

wszystkich sfer przyjmuje wysoką wartość ujemną), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego Miasto zamierza prowadzić rewitalizację. Oprócz wskaźników mierzalnych, 

charakteryzujących się konkretnymi liczbami, przy wyborze obszaru rewitalizacji brano również 

pod uwagę efekty dotychczasowych działań rewitalizacyjnych oraz analizowano konsekwencje 

przerwania działań niwelujących stan kryzysowy. Wynikiem takich rozważań jest wniosek,  

że zaniechanie dalszej realizacji projektów na obszarze Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia  

i Starego Miasta, może skutkować regresem procesu rewitalizacji. 

Wyniki obliczenia wskaźników sumarycznych w poszczególnych sferach i dla wszystkich 

łącznie przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. 

 

5.2. SFERA SPOŁECZNA 

 Bardzo ważnym etapem pracy przy opracowaniu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego jest analiza wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej. Największą 

koncentrację problemów demograficzno-społecznych odnotowano na Starym Mieście, gdzie 

wskaźnik sumaryczny w sferze społecznej liczył -20,35. W latach 2015-2021 nastąpił tu ubytek 

populacji o -11,13%. Wraz z procesami odpływu ludności miejskiej, potęgują się procesy 

starzenia się społeczeństwa. I tak udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności wynosił tu 21,07%, ale był on mniejszy w porównaniu do jednostek analitycznych  

z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Na Skarpie, Rubinkowo) i na tle średniej 

wartości dla jednostek analitycznych. Stare Miasto cechuje się największą skalą problemów 

społecznych, które wynikają między innymi z bardzo wysokiego udziału osób bezrobotnych, 

przede wszystkim długookresowo pozostającej bez zatrudnienia. Mimo spadku liczby osób 

długotrwale bezrobotnych, problem ten stanowi poważną barierę w aktywizacji społecznej 

populacji. Obszar ten charakteryzuje się wysokim poziomem przestępczości na tle miasta.  

Na Starym Mieście odnotowano niskie wyniki edukacji na poziomie szkoły podstawowej. 

Centralny obszar miasta cechuje się najniższymi wynikami edukacyjnymi w porównaniu do 

pozostałej części Torunia. Bardzo niepokojący sygnał widoczny jest szczególnie w zdawalności 

egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje 

współzależność pomiędzy niskim poziomem wyników nauczania z języka polskiego  

a pozostałymi przedmiotami (matematyka, język obcy – najczęściej angielski). Ponadto ludność 

zamieszkująca ten obszar wykazuje najmniejszą chęć uczestnictwa w życiu publicznym,  

co potwierdzają wyniki frekwencji wyborczej, np. do rady miasta. Niekorzystne wartości 

wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej zaobserwowano również na Podgórzu, gdzie liczył 
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on -5,10. W latach 2015-2021 zaznaczył się tu przyrost liczby mieszkańców o 2,20% na skutek 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Podgórz charakteryzuje się dobrą strukturą 

ekonomiczną ludności według wieku. W okresie ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób 

najmłodszych, dlatego też procesy starzenia się społeczeństwa zostały osłabione. Jednak 

występuje tu największy udział osób korzystających z pomocy społecznej. Mimo spadku liczby 

osób zarejestrowanych jako bezrobotni o ok. 50% w ostatnich latach, na Podgórzu wciąż 

odnotowuje się wysoką stopę bezrobocia (2 miejsce wśród wszystkich jednostek analitycznych). 

Z danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wynika, że uczniowie uzyskują  

tu lepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty w porównaniu do uczniów kształcących się  

w placówkach edukacyjnych na Starym Mieście, ale gorsze niż średnia dla jednostek 

analitycznych. Poza tym obszar Podgórza to jednostka atrakcyjna do zamieszkania z uwagi na 

niski poziom przestępczości. Z kolei ludność niezbyt chętnie uczęszcza do lokali wyborczych. 

Dość niekorzystną sytuację w sferze społecznej stwierdzono na Bydgoskim Przedmieściu oraz 

Jakubskim Przedmieściu, w których wartości wskaźnika sumarycznego kształtowały się 

odpowiednio na poziomie  -3,97 oraz  -3,64. Problemy społeczne wystąpiły również na 

Bielawach i Grębocinie oraz Mokrym Przedmieściu, w których wskaźnik sumaryczny przyjął 

odpowiednio wartość -1,74 oraz -1,66. Najbardziej korzystną sytuację demograficzno-społeczną 

potwierdzono natomiast na Wrzosach i w Kaszczorku, a także na Chełmińskim Przedmieściu 

oraz Bielanach. 

 W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego w sferze 

społecznej. 
 

Tabela 30. Wskaźnik sumaryczny w sferze społecznej 

Nazwa jednostki analitycznej 
Wskaźnik sumaryczny w sferze 

społecznej 

Stare Miasto -20,35 

Podgórz -5,10 

Bydgoskie Przedmieście -3,97 

Jakubskie Przedmieście -3,64 

Bielawy i Grębocin -1,74 

Mokre Przedmieście -1,66 

Rubinkowo 0,66 

Na Skarpie 1,64 

Stawki i Rudak 2,17 

Czerniewice 2,95 

Chełmińskie Przedmieście 5,57 

Bielany 6,54 

Wrzosy 8,27 

Kaszczorek 8,64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej 

prezentuje kartogram poniżej. 

 
Rycina 6. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego w sferze społecznej 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

5.3. SFERA GOSPODARCZA 

Kolejny element diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego to 

przeanalizowanie zróżnicowania wartości wskaźnika sumarycznego w sferze gospodarczej. 

Najniższe wartości wskaźnika odnotowano na obszarach z dominacją wielorodzinnej blokowej 

zabudowy mieszkaniowej. I tak Na Skarpie i Rubinkowie wskaźnik ten wynosił odpowiednio -

2,13 oraz -1,93. Sytuacja ta wynika z mniejszego udziału ludności w wieku produkcyjnym  

w ogólnej liczbie mieszkańców na tle miasta, jak i niewielkiego skupienia podmiotów 

gospodarczych w odniesieniu do koncentracji populacji. Ponadto relatywnie niekorzystna 

sytuacja gospodarcza wystąpiła na Podgórzu oraz Chełmińskim Przedmieściu, gdzie działa mała 

liczba podmiotów gospodarczych. Zdecydowanie najbardziej korzystną sytuację gospodarczą 

potwierdzono na Starym Mieście, w którym funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych 

sektora kreatywnego i przemysłu czasu wolnego. 

W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego w sferze 

gospodarczej. 
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Tabela 31. Wskaźnik sumaryczny w sferze  gospodarczej 

Nazwa jednostki analitycznej 
Wskaźnik sumaryczny w sferze  

gospodarczej 

Na Skarpie -2,13 

Rubinkowo -1,93 

Podgórz -1,30 

Chełmińskie Przedmieście -0,61 

Kaszczorek -0,53 

Mokre Przedmieście -0,19 

Bydgoskie Przedmieście -0,15 

Bielany -0,14 

Stawki i Rudak -0,10 

Wrzosy -0,05 

Jakubskie Przedmieście 0,02 

Czerniewice 0,41 

Bielawy i Grębocin 1,18 

Stare Miasto 5,53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

 

Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego w sferze gospodarczej 

prezentuje kartogram poniżej. 
 

Rycina 7. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego w sferze gospodarczej 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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5.4. SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Istotną częścią każdej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego jest 

interpretacja wyników obliczonego wskaźnika sumarycznego w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. Największą koncentrację problemów w tej sferze odnotowano na Mokrym 

Przedmieściu,  gdzie wskaźnik ten kształtował się na poziomie -1,32. Sytuacja ta wynika głównie 

z większej liczby zdarzeń drogowych i niewielkiego areału terenów zieleni parkowej oraz 

mniejszej dostępności do obiektów wybranych usług publicznych. Na drugim miejscu znalazło 

się Jakubskie Przedmieście, gdzie wartość wskaźnika sumarycznego w tej sferze liczyła -1,31.  

W jednostce tej zarejestrowano niewielki dostęp do terenów zieleni parkowej oraz relatywnie 

dużą liczbę zdarzeń drogowych. Dużą koncentrację barier przestrzenno-funkcjonalnych 

obserwuje się również na Starym Mieście (wskaźnik przyjął tu wartość -0,12). Na drogach 

krajowych przebiegających przez teren Starówki wystąpiła największa liczba zdarzeń 

drogowych. Oprócz tego mieszkańcy Starego Miasta mają ograniczoną możliwość udania się na 

wypoczynek terenów otoczeniu zieleni parkowej w granicach swojej jednostki. Na zmniejszenie 

wartości wskaźnika sumarycznego wpływa z pewnością liczba obiektów usług społecznych 

przypadająca na 1000 mieszkańców. Dość dużą koncentrację problemów funkcjonalno-

przestrzennych dostrzeżono też na Chełmińskim Przedmieściu, Bielawach i Grębocinie, a także 

obszarach zwartej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej powstałej po II wojnie światowej, 

czyli na Rubinkowie i Na Skarpie. Z kolei najbardziej korzystną sytuację zaobserwowano  

w Kaszczorku, na Stawkach i Rudaku, w których mieszkańcy posiadają bardzo dobry dostęp do 

terenów zieleni parkowej, a liczba zdarzeń drogowych była zdecydowanie mniejsza niż  

w centrum miasta. 

W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej. 

Tabela 32. Wskaźnik sumaryczny w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Nazwa jednostki analitycznej 
Wskaźnik sumaryczny w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej 

Mokre Przedmieście -1,32 

Jakubskie Przedmieście -1,31 

Chełmińskie Przedmieście -1,03 

Na Skarpie -0,81 

Rubinkowo -0,58 

Bielawy i Grębocin -0,40 

Bydgoskie Przedmieście -0,22 

Stare Miasto -0,12 

Czerniewice -0,01 

Podgórz 0,15 

Wrzosy 0,17 

Bielany 0,53 

Stawki i Rudak 1,89 

Kaszczorek 3,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej prezentuje kartogram poniżej. 

 
Rycina 8. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

5.5. SFERA TECHNICZNA 

 Bardzo ważne miejsce w opracowaniu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego zajmuje zobrazowanie zróżnicowania wartości wskaźnika sumarycznego  

w sferze technicznej. Z przedstawionych obliczeń wynika, że największa koncentracja 

problemów technicznych wystąpiła w centralnej części miasta, na Starym Mieście, w której 

wskaźnik sumaryczny w tej sferze liczył -6,65. Na wartości wskaźnika wpływa znaczna liczba 

obiektów zabytkowych, wpisana do rejestru zabytków, będąca w niezadawalającym stanie 

technicznym oraz ogólne potrzeby remontowo-modernizacyjne obiektów budowalnych. 

Bariery techniczne istnieją również na Bydgoskim Przedmieściu oraz Bielawach i Grębocinie, 

gdzie sporo budynków wymagało modernizacji, przebudowy lub remontu.  

 W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego w sferze 

technicznej. 
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Tabela 33. Wskaźnik sumaryczny w sferze technicznej 

Nazwa jednostki analitycznej 
Wskaźnik sumaryczny w sferze 

technicznej 

Stare Miasto -6,65 

Bydgoskie Przedmieście -0,89 

Bielawy i Grębocin -0,18 

Kaszczorek 0,16 

Czerniewice 0,34 

Podgórz 0,35 

Stawki i Rudak 0,35 

Jakubskie Przedmieście 0,59 

Wrzosy 0,63 

Bielany 0,75 

Mokre Przedmieście 0,84 

Chełmińskie Przedmieście 0,99 

Rubinkowo 1,26 

Na Skarpie 1,46 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

 

Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego w sferze technicznej 

prezentuje kartogram poniżej. 
 

Rycina 9. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego w sferze technicznej 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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5.6. SFERA ŚRODOWISKOWA 

Nieodłącznym składnikiem diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego jest 

opisanie wyników obliczonego wskaźnika sumarycznego w sferze środowiskowej. Najniższe 

wartości wskaźnika sumarycznego odnotowano na Starym Mieście (-2,15). Wpływ na jego 

wartość ma duża liczba indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz niewielki udział 

terenów zieleni ogólnodostępnej dla mieszkańców. Dużą skalę problemów środowiskowych 

dostrzeżono również na Bydgoskim Przedmieściu – wskaźnik osiągnął tu -1,84. Oprócz tego 

znaczną skalę problemów środowiskowych zaobserwowano na Jakubskim Przedmieściu, gdzie 

mieszkańcy borykają się z problemem niskiej emisji, ale o mniejszym natężeniu niż w ścisłym 

centrum miasta. Najbardziej korzystna sytuacja pod tym względem wystąpiła w jednostkach 

takich jak Na Skarpie, Czerniewice i Wrzosy, w których rozciągają się wielopowierzchniowe 

tereny zieleni ogólnodostępnej. Należy dodać, że w jednostce Na Skarpie nie zinwentaryzowano 

indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe. W związku z tym wartość wskaźnika kształtowała 

się tu na poziomie 3,10. 

W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki obliczenia wskaźnika sumarycznego w sferze 

środowiskowej. 

Tabela 34. Wskaźnik sumaryczny w sferze środowiskowej 

Nazwa jednostki analitycznej 
Wskaźnik sumaryczny w sferze 

środowiskowej 

Stare Miasto -2,15 

Bydgoskie Przedmieście -1,84 

Jakubskie Przedmieście -1,52 

Mokre Przedmieście -0,58 

Podgórz -0,46 

Chełmińskie Przedmieście -0,28 

Bielawy i Grębocin -0,09 

Kaszczorek 0,09 

Stawki i Rudak 0,42 

Bielany 0,47 

Rubinkowo 0,52 

Wrzosy 1,02 

Czerniewice 1,29 

Na Skarpie 3,10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

 

  



58 
 

Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego w sferze środowiskowej 

prezentuje kartogram poniżej. 

 
Rycina 10. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego w sferze środowiskowej 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

6. Wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

W interpretacji wyników analizy należy zwrócić uwagę również na wskaźnik sumaryczny 

dla wszystkich sfer łącznie. Ukazuje on stopień degradacji jednostek w ujęciu wszystkich 

wskaźników, dla których wykonano analizę. 

6.1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

 Wyniki analizy wskaźnikowej we wszystkich sferach zostały zaprezentowane zbiorczo  

w tabeli poniżej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w mieście widoczna jest wyraźna 

przestrzenna koncentracja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, skupionych w centralnej  

i południowej części miasta. Należą do nich jednostki analityczne takie jak Stare Miasto, 

Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Jakubskie Przedmieście, Mokre Przedmieście oraz Bielawy 

i Grębocin. Zdecydowanie najwyższy ujemny wskaźnik sumaryczny, oznaczający najtrudniejszą 

sytuację w sferze społecznej identyfikuje się na Starym Mieście. W wymienionych jednostkach 

analitycznych, gdzie występuje koncentracja problemów społecznych, zaobserwowano 

jednocześnie występowanie koncentracji problemu przynajmniej w jednej z pozostałych sfer.  

I tak na Starym Mieście, poza sferą społeczną, problemy widoczne są również w sferze 

technicznej i środowiskowej, a także w niewielkim stopniu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. 
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Na Bydgoskim Przedmieściu stwierdzono problemy zwłaszcza w sferze środowiskowej, a także 

w sferze technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Na Podgórzu występują 

problemy zarówno w sferze gospodarczej, jak i środowiskowej. Dalej, na Jakubskim 

Przedmieściu zaznaczają się problemy gównie w sferze środowiskowej i przestrzenno-

funkcjonalnej. Na Mokrym Przedmieściu obserwuje się problemy głównie w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz pomniejsze w sferze środowiskowej i gospodarczej. Bielawy  

i Grębocin to jednostka, w której dostrzeżono problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

jak i w niewielkim stopniu w sferze środowiskowej i technicznej.  

Tabela 35. Wskaźniki sumaryczne w poszczególnych sferach i łącznie w mieście Toruniu 

Nazwa jednostki 

analitycznej 

Wskaźnik 

sumaryczny 

SFERA 

SPOŁECZNA 

Wskaźnik 

sumaryczny 

SFERA 

GOSPODARCZA 

Wskaźnik 

sumaryczny 

SFERA 

PRZESTRZENNO-

FUNKCJONALNA 

Wskaźnik 

sumaryczny 

SFERA 

ŚRODOWISKOW

A 

Wskaźnik 

sumaryczny 

SFERA 

TECHNICZNA 

ŁĄCZNIE 

Stare Miasto -20,35 5,53 -0,12 -2,15 -6,65 -23,74 

Bydgoskie Przedmieście -3,97 -0,15 -0,22 -1,84 -0,89 -7,07 

Podgórz -5,10 -1,30 0,15 -0,46 0,35 -6,35 

Jakubskie Przedmieście -3,64 0,02 -1,31 -1,52 0,59 -5,86 

Mokre Przedmieście -1,66 -0,19 -1,32 -0,58 0,84 -2,91 

Bielawy i Grębocin -1,74 1,18 -0,40 -0,09 -0,18 -1,23 

Rubinkowo 0,66 -1,93 -0,58 0,52 1,26 -0,07 

Na Skarpie 1,64 -2,13 -0,81 3,10 1,46 3,26 

Chełmińskie Przedmieście 5,57 -0,61 -1,03 -0,28 0,99 4,65 

Stawki i Rudak 2,17 -0,10 1,89 0,42 0,35 4,73 

Czerniewice 2,95 0,41 -0,01 1,29 0,34 4,99 

Bielany 6,54 -0,14 0,53 0,47 0,75 8,14 

Wrzosy 8,27 -0,05 0,17 1,02 0,63 10,04 

Kaszczorek 8,64 -0,53 3,06 0,09 0,16 11,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 
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Rozmieszczenie w układzie przestrzennym wskaźnika sumarycznego we wszystkich sferach 

łącznie prezentuje kartogram poniżej. 

 
Rycina 11. Prezentacja przestrzenna wskaźnika sumarycznego we wszystkich sferach łącznie 

 
Uwagi: Z analizy statystycznej wyłączono część Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego 

Przedmieścia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych 

 

Wyznaczony w ramach diagnozy obszar zdegradowany w  Toruniu obejmuje: 

● Stare Miasto, 

● Bydgoskie Przedmieście, 

● Podgórz, 

● Jakubskie Przedmieście, 

● Mokre Przedmieście, 

● Bielawy i Grębocin. 

Wyznaczony obszar zdegradowany zajmuje powierzchnię 3926,25 ha, co stanowi 33,93% 

powierzchni gminy (miasta Torunia). Zamieszkuje go 67 947 osób, tj. 37,27% ludności miasta. 
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6.2. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 

Na części lub całości obszaru zdegradowanego można wyznaczyć obszar rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar ten nie może być większy niż 20% powierzchni gminy  

i jednocześnie zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji 

powinien cechować się szczególną koncentracją problemów społecznych. Zgodnie z ustawą  

o rewitalizacji jest to obszar, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

 Wyznaczony w ramach diagnozy obszar rewitalizacji obejmuje jednostki analityczne 

takie jak Stare Miasto, Podgórz i Bydgoskie Przedmieście. Są to te same jednostki, które 

wskazano jako obszar rewitalizacji w obowiązującym Gminnym Programie Rewitalizacji  

pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023". Wybór niniejszych jednostek wynika  

z analizy danych ilościowych, jak i z zasady koncentracji środków oraz z komplementarności 

przestrzennej i międzyokresowej, zgodnie z którymi należy zapewnić ciągłość procesu 

rewitalizacji, rozpoczętego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Torunia na 

lata 2007-2015 i kontynuowanego w ramach GPR-T do roku 2023 oraz GPR-T do roku 2027.  

Tabela 36. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji w mieście Toruniu. Dane wg stanu  

na 31.12.2021 r. 

Nazwa jednostki 

analitycznej 
Powierzchnia [ha] Liczba ludności ogółem w 2021 roku 

Stare Miasto 154,60 5411 

Podgórz 1146,03 10550 

Bydgoskie Przedmieście35 498,19 21900 

obszar rewitalizacji 1798,82 37861 

gmina 11570,98 182298 

Źródło: Obliczenia własne w programie Excel 

 

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 37 861 osób, tj. 20,77% ogólnej liczby ludności miasta 

Torunia. Zajmuje powierzchnię 1798,82 ha, co stanowi 15,55% powierzchni gminy. 

 

 Stare Miasto to jednostka urbanistyczna położona w ścisłym centrum Torunia, nad rzeką 

Wisłą, najstarsza tkanka miejska, z zachowanym historycznym układem architektoniczno-

urbanistycznym. Obszar ten cechuje się dużym stopniem nasycenia zabytków wpisanych do 

rejestru  zabytków. W strukturze przestrzenno-funkcjonalnej dominują historyczne kamienice. 

Stare Miasto wyznaczają: ul. al. św. Jana Pawła II, ul. Czerwona Droga, ul. Odrodzenia, ul. Przy 

Kaszowniku, Plac Biskupa Jana Chrapka, ul. Przy Kaszowniku, tory kolejowe, rzeka Wisła. 

  

                                                           
35 Należy pamiętać, że do Bydgoskiego Przedmieścia włączono niewielki obszar w okolicach ulicy Bielańskiej i Szosy 

Okrężnej. 
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Rycina 12. Ortofotomapa - widok na Stare Miasto 

 
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie warstwy WMS z Geoportalu Krajowego 

https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy 

 

 Do najważniejszych zabytków zlokalizowanych na Starym Mieście należą: 

● XIX wieczny Dwór Artusa, 

● Kamienice mieszczańskie z XIII-XVIII w. (wśród nich m.in.: XV wieczna kamienica, w której 

znajduje się Hotel Trzy Korony, Kamienica Pod Gwiazdą wybudowana w drugiej połowie XIII 

w., Dom Mikołaja Kopernika), 

● katedra śś.. Janów,  z XIII-XIV w., 

● kościół  Ducha Świętego, z XVIII w.,  

● kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z połowy XIV w., 

● mury miejskie, wybudowane około połowy XIII w.,  

● pałace miejskie z XVIII w., przebudowane w XIX w. (Dąmbskich, Jakuba Fengera, Meissnera, 

Riessa), 

● pomnik Mikołaja Kopernika, ustawiony w obecnym miejscu w 1853 roku, 

● Ratusz Staromiejski, z XIV w., przebudowany w XVII w., 

● Krzywa Wieża, wzniesiona w XIV w., 
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● Brama Mostowa z 1432 r., 

● Brama Klasztorna z XIV w., 

● Brama Żeglarska z połowy XIV w., 

● Ruiny Zamku Krzyżackiego z około połowy XIII w., 

●  średniowieczny układ urbanistyczny, z prostokątną siatką ulic i kwadratowym Rynkiem 

Nowomiejskim, 

● Apteka Pod Lwem (pierwotnie gotycka kamienica, przebudowana w XIX w.), 

● dawny zbór ewangelicki, zbudowany na pocz. XIX w. na miejscu ratusza, 

● fragmenty murów miejskich (wzdłuż ul. Międzymurze i przy terenie klasztoru dominikanów, 

krótki odcinek na tyłach kamienicy przy ul. Wola Zamkowa), 

● zabytkowe kamienice, m.in. przy  ul. Prostej 5,Rynku Nowomiejskim 5 i 17,przy ul. Małe 

Garbary 6, Wielkie Garbary 7, Sukienniczej 26, Królowej Jadwigi 9, przy ul. Małe Garbary 7, 

Rynku Nowomiejskim 23, Królowej Jadwigi 3,przy ul. Wielkie Garbary 17 i Prostej 10, przy 

ul. św. Katarzyny 4, 6, 8 i 10,  

● kościół św. Jakuba z połowy XIV w.,  

● kościół św. Szczepana zbudowany w latach 1902-1094, 

● neogotycki budynek dawnego gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące) przy ul. 

Zaułek Prosowy 1, 

● neorenesansowa siedziba Towarzystwa Naukowego w Toruniu z 1881 r., 

● teren byłego klasztoru dominikanów. 
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Rycina 13. Widok na Stare Miasto 

 
Źródło: https://toruntour.pl/1721/torun-sredniowieczne-miasta-2 

  

 Stare Miasto jako jednostka urbanistyczna zajmuje powierzchnię 154,6 ha. Graniczy od 

północy z Chełmińskim Przedmieściem, od północnego-wschodu - z Mokrym Przedmieściem, 

od wschodu - z Jakubskim Przedmieściem, od południa - ze Stawkami i Podgórzem, a od zachodu 

- z Bydgoskim Przedmieściem. Obszar ten, poza funkcją mieszkaniową, pełni też różne funkcje 

usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim i regionalnym: administracyjną, handlową, 

gastronomiczną, edukacyjno-oświatową oraz kulturalno-rozrywkową.  

 Według danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, w 2021 r. 

było zameldowanych tutaj 5411 osób, czyli o 11,13% mniej niż w 2015 roku. Dynamika zmian 

liczby ludności, wynikająca z procesu migracji ludności miejskiej z centrum miasta, powoduje 

zmiany struktury ekonomicznych grup wieku. Obszar ten charakteryzuje się niekorzystną 

strukturą demograficzną ludności. I tak udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności stanowi tu 16,84%. Zjawisko starzenia się społeczeństwa przeanalizowano za 

pomocą wskaźnika, jakim jest współczynnik starości demograficznej, który obrazuje relację 

liczby ludności w starszym wieku (60 lub 65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności (definicja 

GUS). W okresie ostatnich lat obserwuje się przyrost osób w wieku senioralnym, co świadczy  

o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, który występuje  w ośrodkach miejskich  

i wiąże się z  odpływem  młodych do gmin wiejskich w strefie podmiejskiej dużych miast. I tak 

wskaźnik ten kształtował się na poziomie 21,07% i był o 5,1 punktów procentowych mniejszy  

w porównaniu do średniej dla jednostek analitycznych.  Z przedstawionych obliczeń wynika,  

że na Starym Mieście liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 1,06%. Oznacza to, 

że w mieście Toruniu proces starzenia się społeczeństwa przebiega intensywniej niż na 

analizowanym terenie.  

 Niekorzystne procesy demograficzne zachodzą równoległe z pojawieniem się 

problemów społecznych takich jak ubóstwo, przemoc w rodzinie czy bezrobocie, w tym 
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długotrwałe. W 2021 r. udział ludności bezrobotnej w liczbie ludności wieku produkcyjnego 

osiągnął tu 7,65% (najwięcej w mieście). Bardzo duży niepokój budzi sytuacja szczególnie osób 

długotrwale bezrobotnych. Udział ludności długotrwale bezrobotnej w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych liczył tu aż 62,65%, co plasuje jednostkę na 1 miejscu wśród wszystkich 

analizowanych obszarów.  

 Bezrobocie to jedna z głównych przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną w formie 

różnych zasiłków. W 2021 roku z pomocy społecznej korzystało tu 6,43%. Pozytywnym 

aspektem jest spadek liczby ludności korzystającej z pomocy społecznej w ostatnich latach i jest 

on skorelowany ze spadkiem stopy bezrobocia w mieście. Warto jednak pamiętać, że statystyki 

te mogą być zaburzone ze względu na dużą dynamikę odpływu populacji na suburbia.  

 Obszar ten boryka się z bardzo wysokim poziomem przestępczości na tle miasta. I tak 

liczba przestępstw przypadająca na 1000 mieszkańców w 2021 r. kształtowała się na poziomie 

105,45 (zdecydowanie największa wartość wskaźnika w mieście wśród jednostek 

analitycznych).  

 Oprócz tego w placówkach edukacyjnych uczniowie uzyskują bardzo niskie wyniki 

edukacyjne w stosunku do średniej dla jednostek analitycznych. Z danych udostępnionych 

publicznie na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wynika,  

że średni wynik edukacyjny z języka polskiego wynosił tylko 42%, a z matematyki – 26%. Obszar 

ten charakteryzuje się również bardzo niską frekwencją wyborczą. W 2018 r. do lokali 

wyborczych udało się tylko 38% uprawnionych do oddania głosu w wyborach do Rady Miejskiej. 

 Mimo iż Stare Miasto cechuje natężenie negatywnych zjawisk społecznych, sfera 

gospodarcza wypada bardzo korzystnie. Pod względem aktywności gospodarczej odnotowuje 

się tu największą liczbę podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego i przemysłu czasu 

wolnego (w 2021 r. było ich 291).  

 W centralnej części miasta zarejestrowano największą liczbę zdarzeń drogowych (58,06 

na 1000 mieszkańców).  

 Niestety, mieszkańcy zamieszkujący Stare Miasto mają ograniczony dostęp do terenów 

zieleni parkowej. Niedostateczna ilość zieleni na Starym Mieście obniża standard życia 

mieszkańców tej jednostki i może stanowić jedną z przyczyn wyludniania się. 

 Na obszarze Starego Miasta, Urząd Miasta Torunia wydał sporą liczbę zamierzeń 

budowlanych innych niż budowa nowych budynków, co oznacza, że realizowano tu wiele 

inwestycji o charakterze remontowo-modernizacyjnym ze względu na zły stan techniczny 

infrastruktury lub jej niedostosowanie do potrzeb właścicieli nieruchomości.  

 Do problemów środowiskowych jednostki należy między innymi zjawisko niskiej emisji, 

co potwierdzają wyniki wskaźnika, jakim jest liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa 

stałe przypadająca na 1000 mieszkańców, która w przypadku Starego Miasta osiągnęła wartość 

96,10.  

 

 Podgórz to jednostka urbanistyczna położona w południowo-zachodniej części Torunia, 

nad rzeką Wisłą, zajmująca powierzchnię geodezyjną równą 1 146,5 ha (tj. 9,0% powierzchni 

miasta).  
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Rycina 14. Ortofotomapa - widok na Podgórz  

 
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie warstwy WMS z Geoportalu Krajowego 

https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy 

 

 Od północny graniczy z Bydgoskim Przedmieściem, od północnego-wschodu  

na niewielkim odcinku ze Starym Miastem, a od wschodu ze Stawkami. Północną granicę 

analizowanego obszaru wyznaczono wzdłuż koryta rzeki Wisły. Równolegle do brzegu Wisły 

powstał wał przeciwpowodziowy, kończący się u biegu Mostu im. Józefa Piłsudskiego. Przez 

analizowany teren przebiega linia kolejowa, ze stacją Toruń-Kluczyki, równolegle do ulicy 

Poznańskiej. W południowym fragmencie wykonano modernizację drogi ekspresowej S10, 

łączącej się z autostradą A-1 w okolicach Czerniewic. Ważną drogą kołową jest ulica Poznańska, 

stanowiąca niewielki odcinek drogi krajowej nr 15. Oprócz tego odchodzi od niej ulica Generała 

Władysława Andersa. W północnej części Podgórza wybudowano drogę wojewódzką nr 273, 

prowadzącą w kierunku Cierpic.  

 W rejonie ulic Poznańskiej, Hallera, 63 Pułku Piechoty oraz Generała Władysława 

Andersa przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, uzupełniona jednorodzinną  
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i zabudową usługową. W okolicach tych zachowała się historyczna tkanka miejska Podgórza. 

Ponadto pas zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej znajduje się w okolicach ulicy Krętej,  

przy której wybudowano również sklepy wielkopowierzchniowe (np. Biedronkę). Oprócz tego 

na Piaskach, Przy Grobli, w pobliżu ulicy Nieszawskiej, przeznaczono teren pod lokalizację 

ogródków działkowych. Tereny te cechują się dużą koncentracją problemów społecznych. Poza 

tym ogrody działkowe są położone też przy terenach produkcyjnych na Glinkach, wzdłuż linii 

kolejowej.  

 W południowo-wschodniej części jednostki działa Centrum Szkolenia Artylerii  

i Uzbrojenia – Komenda Poligonu i Strzelnic . Przy nim, pomiędzy ulicami Poznańską, Generała 

Władysława Andersa oraz drogi ekspresowej S10, rozciągają się rozproszone zadrzewienia  

i zalesienia. Ponadto na północ od wału przeciwpowodziowego są usytuowane nadwiślańskie 

tereny rolne. Na Kępie Bazarowej, wśród niewielkiego areału zadrzewień leśnych, zachowały się 

ruiny Zamku Dybów i Gród Nieszawa w Toruniu. Na terenie Podgórza zinwentaryzowano także 

elementy Twierdzy Toruń. Są to: Fort X Bateria Nadbrzeżna, Fort XI im. Stefana Batorego, Fort 

XII im. Władysława Jagiełły.  

 Podgórz to obszar atrakcyjny przyrodniczo. Mieszkańcy Podgórza mają dobry dostęp  

do terenów nadwiślanych oraz lasów Kotliny Toruńskiej porastających liczne wydmy 

śródlądowe ukształtowane w czasie ostatniego zlodowacenia vistuliańskiego. W bezpośrednim 

sąsiedztwie Podgórza znajduje się również Park 1000-lecia (jednostka urbanistyczna Stawki). 

Rycina 15. Widok na Podgórz z lotu ptaka 

 
Źródło: https://torun.naszemiasto.pl/torun-z-drona-iii-rudak-czerniewice-stawki-podgorz-czy/ga/c2-

4985656/zd/38908658 

 

 Według danych z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, w 2021 r. 

na Podgórzu mieszkało 10 550 osób, czyli o 2,20% więcej niż w 2015 roku. W okresie ostatnich 

lat obserwuje się tu rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Zmiany liczby 

ludności widoczne są w strukturze wieku populacji jednostki. Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym [0-17] w ogólnej liczbie ludności wynosił 19,86% i był o 2,41% większy  

w porównaniu do średniej wartości dla jednostek analitycznych. Na Podgórzu mieszka  18,82% 

ludności w wieku poprodukcyjnym, a w gminie - 26,23%. Oznacza to, że na analizowanym 
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terenie zachodzą mniej intensywne procesy starzenia się społeczeństwa w stosunku do samego 

ośrodka miejskiego. Niestety, obszar ten cechuje się dużą skalą problemów społecznych  

w mieście. Z pomocy społecznej korzysta nadal  7,34% populacji.  Należy również dodać,  

że w ostatnich latach nastąpił spadek osób objętych systemem tej pomocy o 43,26%, ale mimo 

to, problem ten wciąż stanowi wyzwanie dla władz miejskich. Wśród głównych przyczyn 

starania się o zasiłki pomocy społecznej należy wymienić bezrobocie, również długotrwałe. I tak 

stopa bezrobocia kształtowała się tu na poziomie 4,50% (2 miejsce w rankingu). Większy udział 

osób bezrobotnych stwierdzono tylko na Starym Mieście. Co ważne, w okresie 2015-2021 

odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych o 42,15%. Natomiast udział ludności długotrwale 

bezrobotnej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosił 57,73% (6 miejsce w mieście).  

 Kolejny problem społeczny to uzyskiwanie przez uczniów szkół podstawowych niskich 

wyników edukacyjnych z egzaminu ósmoklasisty na tle miasta Torunia. I tak średnie wyniki 

edukacyjne z egzaminu ósmoklasisty przedstawiają się następująco: język polski – 50%, 

matematyka – 45%, język angielski - 60%.  

 Na Podgórzu ludność może czuć się bezpiecznie, gdyż odnotowuje się niewielką liczbę 

przestępstw.  

 Niestety, społeczność wykazuje dość bierną postawę w głosowaniach w ramach budżetu 

obywatelskiego Torunia. Średnia liczba głosów oddanych do budżetu obywatelskiego na 1000 

mieszkańców w latach 2019-2021 na Podgórzu wynosiła 129,35, przy średniej dla jednostek 

analitycznych wynoszącej 161,40.  

 Obszar Podgórza cechuje się także niewielką frekwencją wyborczą do Rada Miasta 

Torunia w porównaniu do pozostałych jednostek analitycznych i średniej dla jednostek 

analitycznych. W 2018 r. frekwencja wyborcza liczyła tu 49%, a w Toruniu – 53%.  

 Zgodnie z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2021 r. na Podgórzu 

działało 631 podmiotów gospodarczych. Obszar ten charakteryzuje się wyraźnym ich deficytem. 

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców w 2021 roku kształtowała się 

tu na poziomie 59,86, przy średniej dla jednostek analitycznych liczącej 107,93. A udział 

podmiotów gospodarczych sektora kreatywnego i przemysłu czasu w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych był jednym z najniższych w Toruniu – wynosił tylko 8,42%.  

Na Podgórzu rejestruje się mniejszą liczbę zdarzeń drogowych niż w jednostkach analitycznych 

(na 1000 mieszkańców przypadało ich 11,38).  

 Mieszkańcy Podgórza posiadają dobry dostęp do terenów zieleni parkowej, ich łączna 

powierzchnia wynosi tutaj 44,95 ha. W pobliżu osiedla rozciągają się wielkopowierzchniowe lasy 

porastające Kotlinę Toruńską.  

 Do głównych problemów środowiskowych zalicza się niską emisję (smog), zwłaszcza  

w porze nocnej. Na analizowanym terenie zidentyfikowano aż 521 indywidualnych źródeł ciepła 

na paliwa stałe, z czego większość to piece kaflowe i kominki. Ponadto mieszkańcy odczuwają 

utrudniony dostęp do terenów zieleni ogólnodostępnej.  

 Do barier przestrzennych można zaliczyć także mniejszą liczbę linii autobusowych i brak 

linii tramwajowej skomunikowanych z prawobrzeżem Torunia.  

 Bydgoskie Przedmieście to jednostka urbanistyczna położona w zachodnio-centralnej 

części Torunia, ograniczonej ul. Szosa Okrężna, ul. Gagarina, ul. Kraszewskiego, al. Jana Pawła II 
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wraz z mostem i osią nurtu rzeki Wisły.. Od północy graniczy z Bielanami i Chełmińskim 

Przedmieściem, od wschodu – z Starym Miastem, od południa – z Podgórzem, a od zachodu – 

ze Starotoruńskim Przedmieściem. Południowa granica jednostki przebiega wzdłuż koryta 

Wisły. Co ważne, w opracowaniu pn. „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Torunia” do Bydgoskiego Przedmieścia włączono niewielki obszar 

koncentrujący się wokół ulicy Bielańskiej oraz Szosy Okrężnej.  

 W średniowieczu obszar dzisiejszego Bydgoskiego Przedmieścia zamieszkały był przez 

flisaków i rybaków w okolicy Rybaki. W pobliżu osiedla wydobywano glinę, która 

wykorzystywana była jako materiał budowlany w cegielni. Z inicjatywy Johanna Gottlieba 

Schultza powstał w 1797 roku ogród zoobotaniczny, który funkcjonuje przy ul. Bydgoskiej 

do dzisiaj.36  

Rycina 16. Ortofotomapa - widok na Bydgoskie Przedmieście  

 
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie warstwy WMS z Geoportalu Krajowego 

https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy 

 

                                                           
36 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoskie_Przedmie%C5%9Bcie#cite_note-4 



70 
 

 Z powodu braku możliwości przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową w granicach Starego Miasta, w II połowie XIX wieku doszło do  migracji ludności 

miejskiej w kierunku zachodnim, poza mury miasta. Bydgoskie Przedmieście było pierwszą 

dzielnicą kompleksowo zagospodarowaną w przestrzeni miejskiej pod funkcję mieszkaniową, 

głównie wzdłuż ulicy Bydgoskiej. W 1872 roku państwo pruskie przyznało Toruniowi rangę 

strategiczną twierdzy I stopnia. W ten sposób doszło do rozbudowy budownictwa mieszkalnego 

w konstrukcji szachulcowej. Założono także dużą liczbę tartaków, które przerabiały drewno  

z okolicznych lasów do lokowania nowych fortyfikacji. Ponadto obszar pomiędzy ulicą 

Mickiewicza, Reja i Asnyka przeznaczono pod budowę koszar ułanów. Po II wojnie światowej 

zaadaptowano je do funkcji mieszkaniowej. A w okolicy ul. Sienkiewicza i ul. Fałata założono 

koszary piechurów, które pełnią funkcje wojskowe do czasów współczesnych.37 

 W 1889 roku opracowano plan zabudowy oparty na szachownicowym układzie 

ulicznym.  Dzielnica pełniła zawsze funkcję mieszkaniową i rekreacyjną. Dominujący okres 

przyrostu zabudowy mieszkaniowej odnotowano na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zniesiono 

większość ograniczeń budowlanych.38 Wtedy wykształciły się struktury przestrzenno-

funkcjonalne ul. Mickiewicza (m.in. koszary) i ul. Sienkiewicza (w tym budynki szkolne). Z tego 

okresu pochodzi duża liczba kamienic czynszowych, którą ozdabiają liczne detale 

architektoniczne i motywy dekoracyjne. Przy ul. Bydgoskiej i ul. Konopnickiej powstały także 

reprezentatywne wille wraz z ogrodami, które były zamieszkiwane przez zamożne osoby.39  

W 1891 roku zrealizowano inwestycję polegającą na rozszerzeniu ul. Bydgoskiej (dawny trakt 

konny) i wybudowaniu wzdłuż niej linii tramwajowej, obsługującej ruch pasażerski Starówki  

i połączenia jej z zajezdnią tramwajową przy ulicy Sienkiewicza 24/26.40 Na początku XX wieku 

przez północną część dzielnicy przebiegała linia kolejowa relacji Czarnowo – St. Toruń-Północ.  

Na północ od niej małe gospodarstwa domowe obsługiwały małe areały.  

 

  

                                                           
37 http://www.turystyka.torun.pl/art/132/bydgoskie-przedmiescie.html 
38 http://www.turystyka.torun.pl/art/132/bydgoskie-przedmiescie.html 
39 https://visittorun.com/pl/content/bydgoskie-przedmie%C5%9Bcie 
40 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoskie_Przedmie%C5%9Bcie#cite_note-4 



71 
 

Rycina 17. ul. Mickiewicza – początek XX wieku 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoskie_Przedmie%C5%9Bcie 

 

 Do 1939 roku Bydgoskie Przedmieście było zamieszkiwane przez elity – urzędników, 

przemysłowców, wojskowych wysokich stopni, kupców, inteligencję. Po II wojnie światowej 

władze komunistyczne PRL zdecydowały się wysiedlić większość zamożnych właścicieli, 

a mieszkania otrzymały bezdomne rodziny. Znaczną część dzielnicy zamieszkuje uboga ludność, 

która z powodu zbyt niskich kwalifikacji zawodowych lub braku wykształcenia wyższego ma 

duże problemy z wejściem na rynek pracy i korzysta z pomocy społecznej. 

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe Bydgoskiego Przedmieścia podkreślają od początku 

jej istnienia założenia parkowe. Dzielnica miała dostęp do stref zieleni i dawała komfort 

otwartych terenów nadwiślanych. Kompleksy leśne rozciągały się pomiędzy rejonem obecnych 

ulic: Broniewskiego, Okrężnej, Gagarina, częściowo Reja, Łukasiewicza i Fałata oraz Reja, 

Gagarina, Sienkiewicza i Fałata. Po II wojnie światowej wycięto fragmentami grunty leśne,  

a tereny te przeznaczono pod budowę zabudowy mieszkaniowej. 

 Na niemieckiej mapie Messtichblatt – arkusz Thorn z 1909 roku obszar Bydgoskiego 

charakteryzuje się wysokim udziałem zieleni miejskiej. W południowej części dzielnicy znajduje 

się Park Miejski o powierzchni 25 ha, który jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Został 

on założony w stylu angielskim w 1817 roku na dawnych terenach pocegielnianych.41 Rozciąga 

się od ul.  Konopnickiej na wschodzie do ul. Przybyszewskiego na zachodzie. Park ten znajduje 

się na lekko pofałdowanym terenie, skąd wysokość bezwzględna terenu obniża się w kierunku 

równiny zalewowej Wisły. Cechuje go połączenie regularnych układów (sadzawka, klomby, 

kwietniki) z elementami form krajobrazowych (grupa zagajników, drzew, lasków wśród 

otwartych zieleńców), między którymi poprowadzono kręte ścieżki. Równoległe wzdłuż tych 

szlaków na obszarach poeksploatacyjnych cegielni wyrobiska zostały wypełnione wodą. Aleje, 

przy których nasadzono różnorodność drzew i krzewów, przecinają partie lasu. Zbocze terasy 

                                                           
41 https://www.torun.pl/pl/srodowisko/miejskie-parki-i-skwery/park-miejski-na-bydgoskim-przedmiesciu 
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nadzalewowej porastają drzewa liściaste i iglaste.42 Na niewielkim areale zachował się  

z początku lat 20. XX wieku stary drzewostan leśny. Jego północną granicę ustalono wzdłuż 

południowej strony ul. Bydgoskiej. Oprócz tego lasy zachowały się do dzisiaj w północno-

wschodniej części analizowanego obszaru, w pobliżu ul. Balonowej i ul. Kraszewskiego. W ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat zmniejszyła się powierzchnia terenów rekreacyjnych w granicach 

jednostki wobec intensywnego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej, w okolicach  

ul. Przybyszewskiego i Popiełuszki. 

 

Rycina 18. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Bydgoskiego Przedmieścia w 1909 r. 

 
Źródło: Opracowano w programie QGIS na podstawie niemieckiego arkusza Thorn (Godło: 2977) mapy 

Messtichblatt w skali 1:25 000 

 

 Z uwagi na zwarty charakter zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy nie było zbyt dużych 

wolnych przestrzeni pod rozwój zabudowy mieszkaniowej wielkorodzinnej w latach 70. XX 

wieku. Bloki i wieżowce z wielkiej płyty powstały jedynie przy dostępnych nieruchomościach 

przy ulicy Gagarina, Słowackiego i Krasińskiego.  

 Obszar Bydgoskiego Przedmieścia charakteryzuje się dobrą dostępnością 

komunikacyjną i rozwiniętą siecią dróg kołowych. Główny układ komunikacyjny tworzą ulice: 

Broniewskiego, Bydgoska, Chopina, Gagarina, Kraszewskiego,  Mickiewicza, Sienkiewicza, 

Słowackiego, Reja oraz Rybaki. Przez analizowany teren, w jego północnej części, wzdłuż ul. 

Kraszewskiego, przebiega droga krajowa nr 80 relacji Toruń–Bydgoszcz. Jest on bardzo dobrze 

skomunikowany środkami publicznej komunikacji zbiorowej w zakresie obsługi ruchu 

pasażerskiego, głównie niskoemisyjnym taborem tramwajowym, z innymi jednostkami 

urbanistycznymi (np. Starym Miastem i Bielanami) w granicach administracyjnych miasta. 

 Obszary nadwiślane charakteryzują się niższym udziałem procentowym zieleni miejskiej 

w porównaniu do ich zasięgu przestrzennego wyznaczonego na niemieckiej mapie 

Messtichblatt – arkusz Thorn z 1909 roku. Ważną rolę w kształtowaniu mikroklimatu 

                                                           
42 http://toruntour.pl/4658/park-na-bydgoskim-przedmiesciu-torun 
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Bydgoskiego Przedmieścia pełni Park Miejski. Dlatego Urząd Miasta Torunia zaproponował  

w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 projekty 

polegające na kontynuacji rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego. Roboty publiczne 

dotyczą głównie adaptacji przestrzeni parkowej, również w bezpośrednim sąsiedztwie 

Martówki na cele rekreacyjne, wypoczynkowe z uwzględnieniem potrzeb osób ze specjalnymi 

potrzebami. W obrębie parku powstały nowe elementy małej architektury i odnowione aleje.  

 W ostatnich latach zachodzą zmiany hydrologiczne w obrębie równiny zalewowej Wisły 

wskutek presji antropologicznej. W trakcie poprzednich 100 lat obserwuje się procesy 

zmniejszania powierzchni starorzeczy, które są położone w granicach administracyjnych 

Torunia, w tym Bydgoskiego. W południowej części w obrębie Błoni Nadwiślanych 

ukształtowało się starorzecze miejskie Martówka (Martwa Wisła). Powstało ono w wyniku 

zabiegów regulacyjnych Wisły wskutek przegrodzenia bocznych odnóg ostrogami  

i przetamowaniami43. W pobliżu starorzecza są położone od strony wschodniej Port Zimowy,  

a od zachodu ogrody działkowe (przy ul. Przybyszewskiego). Martówka jest miejscem rekreacji, 

wypoczynku i użytkowana przez wędkarstwo oraz turystykę. Teren w okolicach zbiornika 

wodnego został zagospodarowany przez władze miejskie – wybudowano tu plac zabaw, boisko 

sportowe oraz przygotowano miejsca do grillowania. We wschodniej części starorzecza strefa 

brzegowa porośnięta jest zespołem trzcin, szuwarów i oczeretów. 

 Mieszkańcy dzielnicy, w tym seniorzy, mają także możliwość skorzystania  

ze znajdujących się w okolicy terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (Dolina Marzeń, Błonia 

Nadwiślane oraz okolice Martówki). Mają dobry dostęp do terenów zieleni parkowej (Park 100-

lecia Powrotu do Wolnej Polski) i niewielkich lasów komunalnych, pełniących rolę parków 

leśnych (Rudelka, Piekarskie Góry). Ponadto na terenie Bydgoskiego znajduje się Ogród 

Zoobotaniczny w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 7. 

 Zgodnie z danymi z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia,  

w 2021 r. obszar ten zamieszkiwało 21900 osób. Odnosząc liczbę ludności do powierzchni 

geodezyjnej (liczącej 498,19 ha), obliczono gęstość zaludnienia, która w przypadku opisywanego 

terenu wynosi 4395,91 os./km2. Na Bydgoskim Przedmieściu od wielu lat obserwuje się ubytek 

liczby populacji – w okresie 2015-2021 dynamika ta wynosiła -17,28. Należy dodać, że wraz ze 

spadkiem liczby mieszkańców nie nasilają się tu procesy starzenia się społeczeństwa. Świadczą 

o tym wyniki analizy wskaźnika, jakim jest dynamika zmian liczby osób w wieku poprodukcyjnym 

pomiędzy 2021 a 2015 rokiem (wskaźnik osiągnął tu -1,80%). Warto mieć jednak na uwadze,  

że w 2021 r. udział ludności najstarszej wynosi tutaj 26,62% i był o 0,39% większy w porównaniu 

do średniej dla jednostek analitycznych. Ponadto na analizowanym terenie odnotowuje się 

mniejszy udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności niż w samym 

Toruniu. Udział ten kształtował się tu na poziomie 15,61%. Tak więc na Bydgoskim Przedmieściu 

stwierdza się odpływ liczby ludności, który oddziałuje także niekorzystnie na sytuację społeczną. 

Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że na Bydgoskim Przedmieście udział 

ludności objętych systemem pomocy społecznej jest niższy w stosunku do Starego Miasta oraz 

Podgórza. I tak z pomocy tej na obszarze tym korzystało 3,74% - o 1,19% więcej niż w gminie. 

                                                           
43 Glazik R., Kubiak-Wójcicka K. 2006. Wody powierzchniowe. [W:] Andrzejewski L., Weckwerth P., Burak S. (red.), 

Toruń i jego okolice. Monografia przyrodnicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 129-152. 
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Warto w tym miejscu dodać, że w okresie 2015-2021 nastąpił spadek liczby ludności 

korzystającej z zasiłków pomocy społecznej o 60,02%.  

 Na Bydgoskim Przedmieściu utrzymuje się wciąż dość wysoka stopa bezrobocia  

(jej wartość nie przekracza 4,0%) i systematycznie spada. Mimo wszystko, w Powiatowym 

Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia rejestruje się wciąż wielu mieszkańców, którzy nie potrafią 

znaleźć zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i więcej. W 2021 r. udział ludności 

długotrwale bezrobotnej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych osiągnął 55,37%.  

 Kolejny problem społeczny to uzyskiwanie przez uczniów ósmej klasy niskich wyników 

edukacyjnych. Wyniki te są jednak lepsze niż w placówkach edukacyjnych na Starym Mieście  

czy Podgórzu. I tak średnik wynik z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego wynosił 53%, przy 

średniej dla jednostek analitycznych – 60%.  

 Na analizowanym terenie występuje  duża liczba  przestępstw na tle jednostek 

analitycznych. W 2021 r. liczba przestępstw przypadająca na 1000 mieszkańców liczyła 49,99.  

  W przypadku frekwencji wyborczej,  osiągnęła ona 49%, podobnie jak na Podgórzu. Poza 

tym Bydgoskie Przedmieście cechuje się niewielką koncentracją podmiotów gospodarczych. 

Natomiast wśród nich odnotowuje się duży udział podmiotów sektora kreatywnego i przemysłu 

czasu wolnego, co powoduje, że wskaźnik sumaryczny w sferze gospodarcze osiąga dodatnie 

wartości.  

 Z analizy porównawczej w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wynika, że Bydgoskie 

Przedmieście charakteryzuje się deficytem obiektów wybranych usług społecznych. Działa  

tu też zdecydowanie mniejsza liczba instytucji kultury w porównaniu do Starego Miasta.  

W okresie ostatnich lat przeprowadzono modernizację dróg kołowych (np. na ulicy 

Mickiewicza), co mogło przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ulicznego. W związku z tym 

występuje tu mniejsza liczba zdarzeń drogowych niż w mieście. W latach 2019-2021 Urząd 

Miasta Torunia wydał również znaczną liczbę zamierzeń budowlanych innych niż budowa 

nowych budynków.  Istotnym problemem środowiskowym pozostaje smog – na Bydgoskim 

Przedmieściu wielu mieszkańców zadeklarowało, że ich indywidulanym źródeł ciepła na paliwa 

stałe oraz że w mieszkaniach wielu z nich posiada piec kaflowy (najwięcej w Toruniu).  

 Po zmianie struktury własnościowej mieszkań w okresie PRL obserwuje się postępujące 

procesy starzenia się społeczeństwa w granicach dawnych przedmieść otaczających Stare 

Miasto, a niekiedy jednocześnie także pojawiają się problemy społeczne (bezrobocie 

strukturalne, przemoc w rodzinie, alkoholizm) i bariery infrastrukturalne. Dlatego też  

w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji  Torunia do roku 2027” władze 

miejskie będą kontynuować realizację przedsięwzięć w sferze społecznej i infrastrukturalnej, 

które przyczynią się do wydźwignięcia obszaru wykazującego cechy zdegradowania ze stanu 

kryzysowego.  Należy również inicjować realizację projektów, które odnoszą się do zielonej  

i niebieskiej infrastruktury.  Bydgoskie Przedmieście w Toruniu może stanowić po kompleksowej 

rewitalizacji przedłużenie atrakcyjnego szlaku turystycznego, poza granicami Starego Miasta. 
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7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji metodą 

zliczenia liczby przekroczeń średniej dla miasta 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w obowiązującym Programie Rewitalizacji 

Torunia do roku 2023 zostały wyznaczone metodą zliczenia przekroczeń średnich wartości dla 

miasta dla wskaźników wybranych do analizy.. Należy zaznaczyć, że zgodnie z „Zasadami 

programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020” z dnia 18 stycznia 2017 r., zastosowano wówczas 5 wskaźników (trzy społeczne oraz 

dwa infrastrukturalne). W przypadku opracowania diagnozy dla Gminnego Programu 

Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”, zastosowano  analizę polegającą 

na standaryzacji danych i wyliczeniu wskaźników sumarycznych. Poniżej w tabelach 

przedstawiono wyniki zliczania liczby przekroczeń średniej dla miasta, aby zobrazować,  

czy metoda da daje zbliżone wyniki do zastosowanej w niniejszej diagnozie. Porównania 

wyników obu metod można dokonać w sferze społecznej, w której zastosowano wiele 

wskaźników. W pozostałych sferach porównanie takie jest już trudne. Należy jednak stwierdzić, 

że wyniki obu metod pozwalają na wyciągnięcie podobnych wniosków. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich cząstkowych wskaźników ze wskazaniem, 

ile razy są one „gorsze” od średniej dla jednostek analitycznych (w przypadku stymulanty – 

powyżej średniej; w przypadku destymulanty – poniżej średniej). 
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Tabela 37. Wskaźniki cząstkowe w sferze społecznej i liczba przekroczeń średniej dla jednostek analitycznych 

Nazwa 

obszaru 

Dynamik

a zmian 

liczby 

ludności 

ogółem 

w latach 

2015-

2021 

Udział 

ludności 

w wieku 

przedpro

dukcyjny

m [0-17] 

w 

ogólnej 

liczbie 

ludności 

[%] w 

2021 r. 

Udział 

ludności 

w wieku 

poprodu

kcyjnym 

w 

ogólnej 

liczbie 

ludności 

[%] w 

2021 r. 

Dynamik

a zmian 

liczby 

osób w 

wieku 

poprodu

kcyjnym 

w latach 

2015-

2021 [%] 

Udział 

ludności 

korzystaj

ący ze 

środowis

kowej 

pomocy 

społeczn

ej w 

ogólnej 

liczbie 

ludności 

[%] w 

2021 r. 

Dynamik

a zmian 

liczby 

osób 

korzystaj

ących z 

pomocy 

społeczn

ej w 

latach 

2015-

2021 [%] 

Stopa 

bezroboc

ia - 

Udział 

bezrobot

nych w  

liczbie 

ludności 

w wieku 

produkcy

jnym[%] 

w 2021 r. 

Udział 

ludności 

długotrw

ale 

bezrobot

nej w 

ogólnej 

liczbie 

osób 

bezrobot

nych [%] 

w 2021 r. 

Dynamik

a zmian 

ogólnie 

bezrobot

nych w 

latach 

2015-

2021 [%] 

Wynik 

egzamin

u 

ósmokla

sisty - 

język 

polski 

[%] w 

2021 i 

2022 

roku 

Wynik 

egzamin

u 

ósmokla

sisty - 

matemat

yka [%] 

w 2021 i 

2022 

roku 

Wynik 

egzamin

u 

ósmokla

sisty - 

język 

angielski 

[%] w 

2021 i 

2022 

roku 

Liczba 

przestęp

stw 

przypada

jąca na 

1000 

mieszkań

ców w 

2021 r. 

Średnia 

liczba 

głosów 

oddanyc

h do 

budżetu 

obywatel

skiego 

na 1000 

mieszkań

ców 

Frekwen

cja 

wyborcz

a do 

Rady 

Miasta 

Torunia 

[%] 

Liczba 

przekroc

zeń 

średniej 

dla 

jednoste

k 

analitycz

nych 

Bielany -20,38 17,37 23,27 12,64 0,65 -89,32 2,60 53,52 -29,70 67 66 81 25,82 67,48 62 4 

Bielawy i 

Grębocin 

1,08 21,54 18,86 24,99 3,57 -57,43 4,48 58,69 -20,04 63 63 73 57,06 184,18 50 8 

Bydgoski

e 

Przedmie

ście 

-17,28 15,61 26,62 -1,80 3,74 -60,02 3,89 55,37 -50,98 53 45 65 49,99 293,64 49 11 

Chełmińs

kie 

Przedmie

ście 

-8,54 17,26 27,26 10,51 1,63 -59,50 3,12 56,01 -43,85 68 66 83 15,82 118,57 57 5 

Czerniew

ice 

-3,60 16,93 22,92 33,24 3,14 -61,36 3,53 60,87 -37,84 60 57 72 16,01 258,46 58 5 

Jakubski

e 

Przedmie

ście 

0,86 19,61 20,30 31,67 2,48 -63,80 4,13 60,54 -55,13 61 47 67 65,61 96,22 50 8 

Kaszczor

ek 

-0,85 20,44 21,87 38,14 0,41 -83,05 2,33 54,55 65,00 74 69 89 37,74 147,29 66 4 

Mokre 

Przedmie

ście 

-12,51 14,86 31,70 -6,70 1,09 -90,12 4,01 59,30 -37,91 60 51 66 31,58 140,42 44 10 
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Na 

Skarpie 

-9,83 15,40 33,77 26,28 1,67 -45,12 2,93 56,07 -39,66 64 59 77 30,66 134,39 56 7 

Podgórz 2,20 19,86 18,82 40,65 7,34 -43,26 4,50 57,73 -42,15 50 45 60 13,54 129,35 49 10 

Rubinko

wo 

-10,21 14,72 33,01 5,36 2,35 -42,99 3,21 55,09 -47,53 60 53 72 34,11 212,64 56 5 

Stare 

Miasto 

-11,13 16,84 21,07 1,06 6,43 -65,20 7,65 62,65 -44,37 42 26 43 105,45 193,25 38 10 

Stawki i 

Rudak 

13,28 21,89 18,18 27,66 2,82 -43,83 3,73 54,68 16,59 57 49 67 19,51 147,19 54 9 

Wrzosy 15,75 20,92 20,82 37,42 1,10 -78,29 3,02 53,19 -21,67 64 60 74 23,70 111,37 60 3 

średnia 

dla 

jednoste

k 

analitycz

nych1 

-6,40 17,45 26,23 12,83 2,55 -61,32 3,63 56,79 -40,29 60 54 70 33,35 161,40 53 - 

miasto 

Toruń2 

-6,41 17,45 26,24 12,83 2,54 -61,56 3,63 56,80 -40,34 60 54 70 33,49 166,52 53 - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 
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Tabela 38. Wskaźniki cząstkowe w sferze gospodarczej i liczba przekroczeń średniej dla jednostek analitycznych 

Nazwa obszaru 

Udział ludności w wieku 

produkcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności w 2021 roku 

[%] 

Liczba podmiotów 

gospodarczych ogółem na 

1000 mieszkańców w 2021 

roku [‰] 

Liczba podmiotów 

gospodarczych sektora 

kreatywnego i przemysłu 

czasu wolnego w ogólnej 

liczbie przedsiębiorstw w 2021 

roku [%] 

Liczba przekroczeń średniej dla 

jednostek analitycznych 

Bielany 59,36 116,40 8,98 1 

Bielawy i Grębocin 59,60 180,04 7,81 1 

Bydgoskie Przedmieście 57,77 102,12 12,75 1 

Chełmińskie Przedmieście 55,48 106,58 10,15 3 

Czerniewice 60,15 114,76 13,06 0 

Jakubskie Przedmieście 60,09 118,24 9,35 1 

Kaszczorek 57,69 122,20 6,18 1 

Mokre Przedmieście 53,44 136,04 9,78 2 

Na Skarpie 50,83 66,65 8,88 3 

Podgórz 61,32 59,86 8,42 2 

Rubinkowo 52,26 72,31 8,33 3 

Stare Miasto 62,10 308,45 17,44 0 

Stawki i Rudak 59,93 108,62 10,27 1 

Wrzosy 58,26 121,48 9,68 1 

średnia dla jednostek 

analitycznych1 

56,31 107,93 10,42 - 

miasto Toruń2 56,31 109,28 10,45 - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 
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Tabela 39. Wskaźniki cząstkowe w sferze funkcjonalno-przestrzennej i liczba przekroczeń średniej dla jednostek analitycznych 

Nazwa obszaru 

Liczba obiektów 

wybranych usług 

społecznych na 

1000 mieszkańców 

[‰] 

Liczba zdarzeń 

drogowych  na 

1000 mieszkańców 

2021 roku [‰] 

Powierzchnia 

zieleni parkowej 

na 1000 

mieszkańców [‰] 

Liczba przekroczeń 

średniej dla 

jednostek 

analitycznych 

Bielany 1,96 16,03 6,84 0 

Bielawy i Grębocin 2,44 38,03 5,01 1 

Bydgoskie Przedmieście 1,55 13,23 3,18 1 

Chełmińskie Przedmieście 1,19 15,19 0,03 2 

Czerniewice 3,23 11,24 - 0 

Jakubskie Przedmieście 1,56 35,63 1,66 3 

Kaszczorek 2,45 12,24 18,71 0 

Mokre Przedmieście 1,50 27,11 0,05 3 

Na Skarpie 1,02 9,49 0,52 2 

Podgórz 1,80 11,38 4,26 0 

Rubinkowo 1,36 9,81 1,03 2 

Stare Miasto 5,73 58,06 2,71 2 

Stawki i Rudak 1,59 13,62 14,65 1 

Wrzosy 2,24 12,36 3,49 0 

średnia dla jednostek analitycznych1 1,67 17,10 2,89 - 

miasto Toruń2 1,71 17,35 3,17 - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 

  



80 
 

Tabela 40. Wskaźniki cząstkowe w sferze technicznej i liczba przekroczeń dla jednostek analitycznych 

Nazwa obszaru 

Liczba zamierzeń 

budowlanych innych niż 

budowa nowych 

budynków na 1000 

mieszkańców [‰] 

Liczba obiektów 

będących w rejestrze 

wojewódzkiego 

konserwatora zabytków 

w niezadawalającym 

stanie technicznym na 

1000 budynków ogółem 

Liczba przekroczeń 

średniej dla jednostek 

analitycznych 

Bielany 14,50 brak 1 

Bielawy i Grębocin 30,00 brak 1 

Bydgoskie Przedmieście 19,98 13,32 2 

Chełmińskie Przedmieście 8,34 1,30 0 

Czerniewice 21,31 brak 1 

Jakubskie Przedmieście 14,13 1,90 0 

Kaszczorek 24,48 brak 1 

Mokre Przedmieście 12,02 0,63 0 

Na Skarpie 2,63 brak 0 

Podgórz 15,46 3,46 2 

Rubinkowo 4,09 1,22 0 

Stare Miasto 74,11 39,01 2 

Stawki i Rudak 20,71 0,35 1 

Wrzosy 15,75 0,51 1 

średnia dla jednostek 

analitycznych1 

14,37 3,40 - 

miasto Toruń2 14,57 3,41 - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 
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Tabela 41. Wskaźniki cząstkowe w sferze środowiskowej i liczba przekroczeń dla jednostek analitycznych 

Nazwa obszaru 

Powierzchnia zieleni 

ogólnodostępnej w 

powierzchni jednostki 

analitycznej [%] 

Liczba indywidualnych 

źródeł ogrzewania na 

paliwa stałe na 1000 

mieszkańców [‰] 

Liczba przekroczeń 

średniej dla jednostek 

analitycznych 

Bielany 33,64 39,83 0 

Bielawy i Grębocin 14,98 30,80 1 

Bydgoskie Przedmieście 33,07 121,42 1 

Chełmińskie Przedmieście 2,07 17,63 1 

Czerniewice 70,96 68,27 1 

Jakubskie Przedmieście 14,81 81,76 2 

Kaszczorek 62,12 97,51 1 

Mokre Przedmieście 1,86 28,26 1 

Na Skarpie 68,58 0,00 0 

Podgórz 18,47 49,38 2 

Rubinkowo 10,25 1,67 1 

Stare Miasto 9,49 96,10 2 

Stawki i Rudak 25,27 45,16 1 

Wrzosy 44,50 36,89 0 

średnia dla jednostek 

analitycznych1 

31,83 40.43 - 

miasto Toruń2 38,21 40.42 - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 
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Tabela 42. Wskaźniki cząstkowe we wszystkich sferach i liczba przekroczeń dla jednostek analitycznych 

Nazwa obszaru sfera społeczna sfera gospodarcza 
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna sfera środowiskowa 

Liczba przekroczeń 

średniej dla 

jednostek 

analitycznych 

Bielany 4 1 0 1 0 6 

Bielawy i Grębocin 8 1 1 1 1 12 

Bydgoskie Przedmieście 11 1 1 2 1 16 

Chełmińskie Przedmieście 5 3 2 0 1 11 

Czerniewice 5 0 0 1 1 7 

Jakubskie Przedmieście 8 1 3 0 2 14 

Kaszczorek 4 1 0 1 1 7 

Mokre Przedmieście 10 2 3 0 1 16 

Na Skarpie 7 3 2 0 0 12 

Podgórz 10 2 0 2 2 16 

Rubinkowo 5 3 2 0 1 11 

Stare Miasto 10 0 2 2 2 16 

Stawki i Rudak 9 1 1 1 1 13 

Wrzosy 3 1 0 1 0 5 

średnia dla jednostek 

analitycznych1 

- - - - - - 

miasto Toruń2 - - - - - - 

Oznaczenia:  
1 – bez części Barbarki i Katarzynki oraz fragmentu Starotoruńskiego Przedmieścia 
2 – bez wyłączenia Barbarki, Katarzynki i Starotoruńskiego Przedmieścia 

Źródło: Opracowano własne na podstawie zgromadzonych danych 
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