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RUDAK 
 

• Położenie w lewobrzeżnej części 
miasta, w obszarze wyznaczonym: 

– linią Wisły 

– Przedłużeniem mostu 
kolejowego po linii prostej do ul. 
Łódzkiej 

– ulicami.: Strzałową, Starą Drogą 
do Łódzkiej i dalej Łódzką oraz 
Lipnowską 

 

• Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 
0,4%  torunian 

• Lewobrzeże = 25% powierzchni 
Torunia, 11% torunian 

 



RUDAK 
MZD – Drogi powiatowe 

 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i remontu mostu 

drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej         
i Placu Armii Krajowej w Toruniu 

• Przebudowa na odcinku 2 500 m 
• Zakres: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, połączenie ciągów komunikacyjnych – 

drogi krajowej nr 15 (most Piłsudskiego i plac Armii Krajowej), drogi wojewódzkiej nr 273 (w ciągu ul. 
Nieszawskiej) oraz drogi powiatowej nr 3251C (ul. Kujawska) 

• przebudowa jezdni, chodników, zatok autobusowych, wykonanie infrastruktury dla rowerzystów, 
odwodnienie, oświetlenie,  

• Planowany całkowity koszt: 952 tys. zł 
• Planowany termin opracowania dokumentacji : marzec 2016 – marzec 2017 
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RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 

Budowa ekranów dźwiękochłonnych 
• Budowa ekranów dźwiękochłonnych ul. Dwernickiego 35 
• Budowa na odcinku 75 m 
• Całkowity koszt: 270 tys. zł  
• Termin zakończenia: październik 2016 r. 
• Zgodnie z analizą porealizacyjną dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami 

dojazdowymi” zalecono zastosowanie dodatkowych środków minimalizujących oddziaływanie 
inwestycji na środowisko. 

 

 



RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 

Remont ul. Włocławskiej  
(od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do ul. Lipnowskiej) 

• Etap II- remont  na odcinku 195 m 

• Zakres: jezdnia, chodnik, zjazdy do posesji 

 

• Całkowity koszt: 299 tys. zł  

• Termin zakończenia: czerwiec 2016 r. 
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RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 

Przebudowa ul. Golubskiej (do ul. Rypińskiej) 

• Przebudowa na odcinku 406 m 
• Zakres: wyrównanie i utwardzenie 

nawierzchni gruzem betonowym, wycinka 
drzew, kanalizacja deszczowa 

• Całkowity koszt: 410 tys. zł  

• Termin zakończenia: listopad 2016 r. 
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RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 

Przebudowa ul. Oleńki (od skrzyżowania z ul. Pana Wołodyjowskiego) 

• Przebudowa na odcinku 190 m 

• Zakres: jezdnia, obustronne 
chodniki, odwodnienie 

• Całkowity koszt: 415 tys. zł  

• Termin zakończenia: lipiec 2016 r. 
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RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 

Przebudowa ul. Starej Drogi (od ul. Okólnej do ul. Pana Tadeusza) 

• Etap II - przebudowa na odcinku 190 m 

• Zakres: pieszo-jezdnia, zjazdy z posesji, 
odwodnienie 

• Całkowity koszt: 460 tys. zł  

• Termin zakończenia: lipiec 2016 r. 
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RUDAK 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

Przebudowa drogi dojazdowej w celu poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników – ul. Strzałowa 9 

• Przebudowa drogi na odcinku 150 m 

• Całkowity koszt: 203 tys. zł  

• Termin zakończenia: wrzesień 2016 r. 



RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 
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Projekty kolejnych inwestycji drogowych 

• Połączenie po stronie południowej      

ul. Kmicica i ul. Pana Wołodyjowskiego– 

100 m (ul. Skrzetuskiego) 



RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 
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OŚWIETLENIE DRÓG 

ul. Rudacka 

• zadania realizowane w formule „projektuj i 
buduj” 

• na odcinku od siłowni do ul. Skrzetuskiego 27 
montaż 3 lamp  

• całkowity koszt – 15 tys. zł  

• termin zakończenia – październik 2016 r. 

 



RUDAK 
MZD – Drogi lokalne 
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KOMUNIKACJA ROWEROWA 

• Opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury 
rowerowej na lata 2016-2022 

 

• Parkingi rowerowe – 50 stojaków               
(decyzja o lokalizacji stojaków zostanie podjęta po 
konsultacjach) 

 

• Budowa trzech samoobsługowych stacji 
naprawy rowerów (decyzja o lokalizacji stacji zostanie 
podjęta po konsultacjach ) 
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RUDAK 
Inwestycje i remonty 

Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 

26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę 

 • Całkowity koszt: 1,65 mln zł 
 

• Termin zakończenia: 08.2017 r. 

• Kompleksowy remont budynku, 
naprawa lub wymiana konstrukcji dachu 
oraz zaopatrzenie budynku w media 

• W obiekcie gospodarczym adaptacja na 
pomieszczenia świetlicowe, całoroczne 
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RUDAK 
Inwestycje i remonty 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 

• Całkowity koszt:  310 tys. zł 
• Termin zakończenia: 06.2016 r. 

• Ocieplenie ścian, stropodachów 
• Regulacja instalacji CO 
• Roboty branży elektrycznej 
• Pozostałe roboty budowlane  
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RUDAK 
Inwestycje i remonty 

 
• Całkowity koszt:  800 tys. zł  
• Termin zakończenia:  06.2016 r. 

Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17,  

ul. Rudacka 26-32 
• Boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej, trawiastej 
• Bieżnia okólna z bieżnią 60 m 
• Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej poliuretanowej 
• Rozbieg i skocznia o nawierzchni poliuretanowej 
• Oświetlenie, remont ogrodzenia, uporządkowanie terenu 
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RUDAK 
Zadania z budżetu partycypacyjnego 

Punkt rekreacyjno-sportowy dla dzielnicy Rudak 

 
 

• montaż pięciu urządzeń rekreacyjnych 
 wraz z wykonaniem stref bezpiecznych 
• wyrównanie terenu i zasianie traw 
• oświetlenie, ławki  parkowe, kosze na 

śmieci, ogrodzenie 
• Całkowity koszt: 85 tys. zł  
• Termin zakończenia:  06.2016 r. 

 
 



Edukacja 

Zmiany systemowe w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
 
• dotychczas dotyczyło to dzieci 5-letnich 

• obecnie dotyczy dzieci 6-letnich 
 

Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkolnego 
 
• dotychczas dotyczyło to dzieci 4-letnich 

• obecnie dotyczy dzieci 4-5-letnich 
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Edukacja 

Zmiany systemowe w zakresie obowiązku szkolnego 

Obowiązek szkolny rozpoczyna dziecko: 
 
• dotychczas dziecko w wieku 6 lat 

• obecnie dziecko w wieku 7 lat 
 
UWAGA 
Prawo do rozpoczęcia obowiązku szkolnego ma dziecko w wieku 6 lat, pod warunkiem: 
 
• korzystania z wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej  
albo 

• posiadania opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną 
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Edukacja 

Zmiany systemowe w zakresie organizacji szkół podstawowych 

Dzieci, urodzone w roku 2009, które rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej,  
na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 
kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 
 
 
Dzieci urodzone w  I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II 
szkoły podstawowej, na wniosek złożony w terminie do 31 marca 2016 r. , mogą w roku 
szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.  
 
 
Dziecko, które w latach 2015/2016-2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne wychowanie 
przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie 
której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły 
podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
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Edukacja 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego a także terminy 
składania  dokumentów do przedszkoli 
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Lp Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Wniosek do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie wymagań 
8.03-31.03 6.06-10.06 

2. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów, w 
tym czynności przewodniczącego do 6.04. Do 16.06 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy 
kandydatów zakwalifikowanych                              i 
niezakwalifikowanych 

18.04. 20.06 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia 18.04-27.04 20.06-30.06 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 29.04 1.07 



Edukacja 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego 
a także terminy składania  dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych 

Lp Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu uzupełniającym 

1. Wniosek o przyjęcie wraz  

z dokumentami potwierdzającymi kryteria 

1.03. - 31.03.2016 

 

1.03. - 14.03.2016 
dotyczy oddziałów sportowych 

13.06. - 17.06.2016 

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 17.03.2016 21.06.2016 

3. 
Podanie listy  kandydatów, którzy uzyskali  

pozytywne wyniki prób sprawności 
18.03.2016 21.06.2016 

4. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków 
do 6.04.2016 do 23.06.2016 

5. 
Komisja rekrutacyjna podaje listę kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
22.04.2016 27.06.2016 

6. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli w 

postaci pisemnego oświadczenia 
22.04-5.05.2016 27.06-7.07.2016 

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 6.05.2016 8.07.2016 





Rudak 


