
Budżet partycypacyjny Torunia 2015 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 
 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt 
zaakceptowany 

Bielawy-Grębocin (7 projektów) 

GB0018 Prosta sprawa: 40 lat 
oczekiwania na 100 
metrów drogi. 

Ulica Uśmiechu (od ulicy 
Olsztyńskiej do Uśmiechu 14), 
osiedle Bielawy. 

Wykonanie pieszo-jezdni utwardzonej kostką 
betonową na całej szerokości ulicy Uśmiechu, 
wraz z odprowadzeniem wody do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo 
zamontowanie progu zwalniającego w 
połowie długości drogi.  

190 000,00 

GB0019 Droga do domu. Ulica Uśmiechu, od numeru 14 
do numeru 26 - osiedle Bielawy. 

Projekt przewiduje utwardzenie ulicy 
Uśmiechu destruktem asfaltowym, na 
długości ok. 150 m. 

40 000,00 

GB0021 Plac zabaw z boiskiem i 
piaskownicą. 

Osiedle Pancernych tj. ul. Szarika, 
Gustlika, Honoratki, Rudego, 
Pancernych, Twarda, Kołowa, 
Zakręt i Zakątek. 

Projekt przewiduje zbudowanie placu zabaw: 
z boiskiem, usypaną górką, piaskownicą oraz 
kilkoma urządzeniami zabawowymi, a także 
obsadzenie placu drzewkami iglastymi. 

150 000,00 

GB0022 Czas się zatrzymał. Toruń, ul. Radomska, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Suwalską. 

Projekt przewiduje budowę pieszojezdni z 
kostki oraz odwodnienia, na odcinku ok. 145 

130 000,00 



m, od skrzyżowania z ul. Suwalską. 

GB0023 Budowa oświetlenia 
drogowego w północnej 
części ulicy Ciekawej. 

Ulica Ciekawa, osiedle Bielawy-
Grębocin. 

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji 
oraz postawienie 8 latarń LED, na odcinku o 
długości ok. 200 m). 

36 000,00 

GB0025 Trochę drogowego 
optymizmu na Osiedlu 
bloków socjalno-
komunalnych przy ul. 
Olsztyńska-Guliwera. 

Grunt gminny położony od 
strony północno-wschodniej, 
zaczynający się od bloku 
socjalnego 116D do odcinka ulicy 
Guliwera, tj. między blokami 
komunalnymi ul. Olsztyńska 126-
128. 

Dokończenie budowy drogi i chodników na 
odcinku ok. 100 m. 

120 000,00 

GB0027 Zbudowanie pieszojezdni z 
kostki wraz ze 
studzienkami deszczowymi. 

Osiedle Pancernych, ulice: 
Szarika i Gustlika. 

Projekt przewiduje zbudowanie pieszojezdni z 
kostki wraz ze studzienkami deszczowymi. 
Łączna długość ok. 340 m. 

280 000,00 

Bydgoskie (22 projekty) 

B0051 Pokaż klasę posprzątaj po 
swoim psie. 

Cały obszar Bydgoskiego 
Przedmieścia ze szczególną 
koncentracją wokół popularnych 
miejsc spacerów z psami takich 
jak teren Parku Bydgoskiego, 
Piekarskich Gór, terenu wokół 
byłej stacji CPN oraz ulic 
prowadzących w te miejsca. 

Projekt przewiduje postawienie 20 koszy na 
psie odchody wraz z podajnikami tacek / 
woreczków / rękawiczek oraz 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-
promocyjnej zachęcającej mieszkańców do 
sprzątania po swoich psach. 

20 000,00 



B0073 Wyposażenia Pracowni 
Komputerowej w Szkole 
Podstawowej Nr 7. 

Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Gen. 
J.Bema 66, 87-100 Toruń. 

Wyposażenie pracowni komputerowej w 20 
zestawów komputerowych, 10 biurek 
komputerowych i 28 krzeseł obrotowych. 

55 400,00 

B0074 Letnia przygoda z Tańcem! Osiedle Bydgoskie Park Bydgoski 
Martówka. 

Projekt zakłada zorganizowanie 
kilkudniowego happeningu tanecznego w 
Parku Bydgoskim. Podczas wydarzenia 
instruktorzy szkół tańca typu Latino (Salsa, 
Kizomba, Bachata, Cubana i in.) będą 
pokazywać układy taneczne, zachęcając 
uczestników spotkania do wspólnej zabawy. 
Realizacja na podstawie otwartego konkursu 
ofert dla ngo lub przez jednostkę miejską. 

100 000,00 

B0082 Ulica Stroma: z ciemności 
do bezpieczeństwa. 

Ulica Stroma, osiedle Bydgoskie 
Przedmieście. 

Projekt przewiduje postawienie lampy 
ulicznej na ulicy Stromej - na działce nr 191 
oraz ustawienie pojemnika na psie odchody - 
na działce nr 193 (w pobliżu lampy ulicznej). 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu. 

8 000,00 

B0094 Parking samochodowy 
wewnątrzosiedlowy przy 
ul. Szosa Okrężna 28-42. 

Toruń, ul. Szosa Okrężna 28-42. 
Teren między blokiem 
mieszkalnym, a uliczką 
dojazdową do sklepu POLO 
Market (pas nieużytków między 
chodnikiem, a drogą dojazdową 
do sklepu). 

Projekt przewiduje budowę na wskazanym 
terenie ok. 40 miejsc parkingowych. 

136 000,00 



B0095 Toruński streetworking - 
szansa dla młodzieży 
Bydgoskiego Przedmieścia. 

Bydgoskie Przedmieście. Projekt przewiduje zatrudnienie czterech 
streetworkerów (pracowników socjalnych i 
animatorów działających w otwartym 
terenie), którzy będą prowadzić działania 
informacyjno-edukacyjne, animacyjne, 
pedagogiczne i interwencyjne na rzecz 
młodzieży. Postawione zadania: prewencja, 
zmiana postaw społecznych, ograniczenie 
zachowań kryminogennych, edukacja 
nieformalna, animacja czasu wolnego i 
integracja społeczna. Realizacja na podstawie 
otwartego konkursu ofert dla ngo lub przez 
jednostkę miejską. 

150 000,00 

B0114 Święto Bydgoskiego 
Przedmieścia 2015. 

Bydgoskie Przedmieście. Projekt przewiduje wsparcie finansowe 
miasta dla cyklu imprez składających się na 
Święto Bydgoskiego Przedmieścia. O 
mikrogranty (max. po 2 tys. zł) mogłyby się 
ubiegać osoby fizyczne, grupy nieformalne, 
organizacje pozarządowe. Przeznaczenie 
wsparcia - m.in. na: zakup materiałów 
warsztatowych, transport, promocję imprez, 
wynajem sprzętu (np. sceny i nagłośnienia), 
nagrody dla uczestników konkursów. 
Realizacja poprzez otwarte konkursy dla 
organizacji pozarządowych lub inicjatywy 
lokalne, lub za pośrednictwem miejskiej 
instytucji kultury. 

30 000,00 



B0116 Park Działa. Park Miejski na Bydgoskim 
Przedmieściu. 

Projekt przewiduje organizowanie wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych, w tym animacji 
edukacyjnych dla dzieci w Parku Miejskim, w 
każdą sobotę, w okresie od maja do września 
2015, a także letnich koncertów plenerowych 
(w niedziele). Realizacja na podstawie 
otwartego konkursu ofert dla ngo lub przez 
jednostkę miejską. 

80 000,00 

B0118 Renowacja pomnika 
Stanisława Moniuszki. 

Obszar miasta Torunia 
ograniczony ulicami: F. Chopina, 
Bydgoskiej, Al. 500-lecia. 

Odnowienie i konserwacja elementów 
dekoracyjnych na cokole pomnika, wykonanie 
i zamontowanie brakującego elementu 
dekoracyjnego dwóch połączonych ze sobą 
ptaków, uzupełnienie brakującego elementu 
korpusu popiersia i jego konserwacja, 
budowa nowego chodnika wokół pomnika i 
na odcinku do ścieżki parkowej, nasadzenie 
zieleni, stworzenie miejsca rekreacyjnego 
(ławki do siedzenia).  

11 000,00 

B0119 Przechodź wygodnie, 
bezpiecznie i przyjemnie za 
blokami przy ul. Gagarina. 

Projekt dotyczy obszaru na tyłach 
bloków przy ulicy Gagarina o 
adresach od 148 do 200. Od 
południa do terenu tego 
dochodzą ulice: Kasprowicza, 
Wyspiańskiego, 
Wyczółkowskiego, 
Jaroczyńskiego i Żeromskiego. 

Zagospodarowanie obszaru na tyłach bloków 
przy ul. Gagarina: budowa chodników, 
oświetlenia, rewitalizacja zieleni, postawienie 
koszy na śmieci i na psie odchody, budowa 
elementów ścieżek zabaw dla małych i 
starszych dzieci oraz ścieżek zdrowia dla 
młodzieży, dorosłych mieszkańców i 
seniorów, miejsca do siedzenia (różne typy 

260 000,00 



Od zachodu ogranicza go ulica 
Reja, od wschodu ulica 
Żeromskiego. 

siedzisk i ławek) i rekreacji.  

B0120 Utworzenie terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego dla 
młodszych i starszych 
wokół domów studenckich 
przy ul. Gagarina. 

Teren wokół domów studenckich 
pomiędzy ulicą Gagarina i 
Olszewskiego. 

Tworzenie placu zabaw pomiędzy domami 
studenckimi nr 10 i 11, postawienie ławek 
oraz grillów, budowa siłowni zewnętrznej, 
remont grilla przy DS nr 9. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

110 000,00 

B0121 Rewitalizacja terenów 
wokół osiedla "koszary" 
przy ul. Mickiewicza. 

Teren zielony pomiędzy 
budynkami Mickiewicza 146 oraz 
Mickiewicza 148; ul. Asnyka. 

Projekt przewiduje wymianę znaków 
drogowych i progów zwalniających, 
rewitalizację zieleni, montaż 5 ławek i 3 koszy 
na śmieci. Zbudowany zostanie także 
śmietnik dla sąsiadujących budynków. 

37 000,00 

B0123 Siłownia zewnętrzna. Ulica Matejki 61. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej 
składającej się z 6-8 urządzeń, wraz z 
ławkami, koszami na śmieci, ogrodzeniem i 
oświetleniem terenu. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

25 000,00 

B0125 Rewitalizacja - Osiedle ZUS-
u. 

Dotyczy terenu pomiędzy 
budynkami: Mickiewicza 19-21, 
Mickiewicza 23, Matejki 16-18, 
Matejki 20-22, Krasińskiego 22-
24 (KRAS) i Krasińskiego 18-20. 

Projekt zakłada: naprawę nawierzchni 
chodników i położenie nowych, wymianę 
elementów ogrodzenia, uporządkowanie 
zieleni, budowę placu zabaw, stworzenie 
kącika rekreacyjnego dla osób starszych, 

350 000,00 



zamontowanie siłowni plenerowych, ławek 
parkowych oraz koszy na śmieci, montaż 
oświetlenia, usunięcie pochylonych drzew, 
uporządkowanie miejsc parkingowych, 
zamontowanie stojaków na rowery. 

B0126 Zagospodarowanie terenu 
Przedszkola Miejskiego nr 9 
w Toruniu wraz z wymianą 
ogrodzenia.  

Przedszkole Miejskie Nr 9 im. 
Doroty Gellner, ul. Gagarina 130, 
87-100 Toruń. 

W ramach projektu wymienione zostanie 
ogrodzenie wokół terenu przedszkolnego. 
Powstałoby mini boisko sportowo-
rekreacyjne z bezpieczną nawierzchnią oraz 
plenerowy domek do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 

127 000,00 

B0127 Parking osiedlowy - 
Gagarina. 

Osiedle Gagarina na placu 
pomiędzy budynkami Gagarina 
76-80, Gagarina 88-102, Szkołą 
Podstawową nr 11. 

Projekt przewiduje zagospodarowanie części 
terenu zielonego na potrzeby urządzenia 
miejsc parkingowych dla mieszkańców 
osiedla. 

342 000,00 

B0129 Modernizacja parkingu dla 
mieszkańców. 

Teren usytuowany pomiędzy 
budynkami wielorodzinnymi 
Szosa Okrężna 12-26 i Szosa 
Okrężna 28-42 w Toruniu. 

Projekt przewiduje zmodernizowanie 
istniejącego parkingu: poszerzenie, 
wykonanie nowej nawierzchni wraz z 
odwodnieniem, wykonanie miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Łącznie zadanie dotyczy 40 miejsc 
parkingowych. Po realizacji projektu parking 
musi być ogólnodostępny. 

136 000,00 

B0131 Projekt integracji terenu 
Gimnazjum nr 21 z 

Teren Gimnazjum nr 21, ul. 
Morcinka 13. 

Wykonanie nowego dojazdu do szkoły 
(poszerzenie bramy i przebudowa 

424 000,00 



otaczającymi terenami w 
zakresie poprawy 
możliwości dojazdu, 
parkowania oraz lepszego 
wykorzystania terenów 
rekreacyjnych i sportowych 
szkoły. 

nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu), 
budowa parkingu i przebudowa drogi 
pożarowej, zmodernizowanie terenu 
rekreacyjnego (ławki, chodniki, śmietniki i 
zabudowa kontenerów, tereny zielone). 

B0132 Przebudowa pieszojezdni i 
remont chodników ją 
przecinających. 

Pieszo-jezdnia od ul. Reja 25 
biegnąca wgłąb osiedla przy 
budynkach Reja 27-31, Fałata 54-
58, Fałata 68-72. 

Remont pieszojezdni biegnącej od ul. Reja 25 
z przystosowaniem do ruchu ciężkich 
samochodów MPO i straży pożarnej oraz 
remont chodników.  

184 000,00 

B0133 Przebudowa drogi. Droga rozpoczynająca się 
pomiędzy budynkami Fałata 43-
49 a Fałata 51-59, biegnąca 
wgłąb osiedla, przy budynkach 
Broniewskiego 40-46 do 
Broniewskiego 72. 

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni 
jezdni, parkingów i chodników oraz 
urządzenie nowych miejsc parkingowych. 

566 816,00 

B0134 Kamera. Toruń, ul. Mickiewicza 87. W ramach projektu, na budynku przy ul. 
Mickiewicza 87 zostanie zamontowana 
kamera monitoringu miejskiego. Urządzenie 
zostanie podłączone do centrum monitoringu 
zarządzanego przez miasto. 

27 000,00 

B0135 Ciąg pieszy Morcinka. Ciąg pieszy: od ul. Gałczyńskiego 
wzdłuż cmentarza do pawilonu 
przy ul. Morcinka 17. 

Wymiana nawierzchni chodnika z płytek 
betonowych na kostkę betonową. Realizacja 
możliwa pod warunkiem uzyskania zgody 

240 000,00 



właściciela terenu. 

Chełmińskie (16 projektów) 

CH0038 Budowa ulicy Płk. Dr. Leona 
Strehla. 

Toruń, ul. płk. dr. Leona Strehla, 
współrzędne 53.039884N, 
18.605414E. 

Budowa drogi polegająca na wyrównaniu 
terenu, stabilizacji gruntu i ułożeniu kostki 
brukowej oraz wykonaniu oświetlenia. 

270 000,00 

CH0041 Budowa chodnika i drogi 
łączącej ul. Rolniczą z ul. 
Grudziądzką. 

Łącznik pomiędzy ul. Rolniczą i 
ul. Grudziądzką. 

W ramach projektu przewiduje się 
modernizację drogi dojazdowej od ul. 
Rolniczej do ul. Grudziądzkiej oraz budowę 
nowego chodnika. 

320 000,00 

CH0042 Budowa parkingu dla 
mieszkańców SM "Rusałka" 
przy ul. Rolniczej. 

Teren SM "Rusałka" przy ul. 
Rolniczej. 

W ramach projektu przewiduje się budowę 
40 nowych miejsc parkingowych na terenie 
należącym do SM „Rusałka” przy ul. Rolniczej. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu.  

140 000,00 

CH0046 Street Park "A2B" - 
centrum rozwoju 
fizycznego. 

Okolice Orlika przy ul. Polnej 14a. Projekt polega na stworzeniu placu do Street 
Workoutu (system poręczy symetrycznych i 
drążków umożliwiający trening z ciężarem 
ciała) wraz z nawierzchnią.  

50 000,00 

CH0048 Mechanik - rewitalizacja 
terenów zielonych. 

Teren przy ZSMEiE, w pobliżu 
Orlika, ul. Św. Józefa 26. 

Projekt przewiduje zagospodarowanie zieleni 
wokół szkoły oraz zainstalowanie urządzeń 
siłowni zewnętrznej. 

231 000,00 

CH0049 Wybieg dla psów Teren pomiędzy ul. Wiązową a Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, 40 000,00 



ul. Wybickiego, od południowej 
strony ekranów Trasy 
Średnicowej Północnej. 

wydzieloną strefą dla małych psów, 
piaskownicami do utrzymania czystości, 
koszami na odpady, ławkami dla właścicieli i 
nasadzeniami zieleni w otoczeniu. 

CH0050 Monitoring "Topolowego 
Ludzika". 

Teren placu zabaw o okolicznych 
bloków zarządzanych przez ZGM. 
Działka 54/14 należy do miasta. 
Bloki nr 8, 10, 12, 14 przy ul. 
Hurynowicz - w zarządzie ZGM. 

Projekt przewiduje zainstalowanie dwóch 
kamer do monitoringu lokalnego na nowo 
wybudowanym placu zabaw pn. "Topolowy 
ludzik". Kamery zostaną podłączone do 
rejestratora zakupionego w ramach zadania. 

17 000,00 

CH0051 Zagospodarowanie 
terenów Przedszkola 
Miejskiego nr 6 oraz 
wymianą ogrodzenia. 

Teren Przedszkola Miejskiego nr 
6 w Toruniu, ul. Szosa 
Chełmińska 130. Działka 440, 
425, Obręb 36, 37 w trwałym 
zarządzie Przedszkola Miejskiego 
nr 6 im. Wandy Chotomskiej w 
Toruniu. 

Budowa nowego placu zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią oraz ławkami, odrestaurowanie 
sprzętu terenowego i budynku śmietnika, 
zamontowanie nowego ogrodzenia. 

270 800,00 

CH0053 Skwer borowików terenem 
zielonym Chełmińskiego. 

Działki należące go Gminy: 294, 
303 + przyległy pas z 
oznaczeniem w mpzp: S2-ZP1, 
pomiędzy ulicami: Kaszubska, 
Borowiacka, Wybickiego. 

Projekt zakłada urządzenie skweru 
wypoczynkowego dla mieszkańców, w tym: 
wyrównanie terenu, usunięcie śmieci, 
rewitalizacja zieleni, nowe nasadzenia, 
umieszczenie kilku elementów placu zabaw i 
ławek. 

80 000,00 

CH0057 Szkolna siłownia - ruch, 
radość, zdrowie... 

Pomiędzy ulicami Mohna, Żwirki 
i Wigury, Moczyńskiego, Pałucką, 
Działka 293 obr.37 w trwałym 

Projekt zakłada urządzenie szkolnej siłowni w 
pomieszczeniach piwnicznych szkoły (remont 
pomieszczeń z malowaniem ścian i sufitów, 

50 000,00 



zarządzie Gimnazjum nr 3 im. 
Jana Pawła II. 

położenie wykładziny, zainstalowanie 
urządzeń).  

CH0059 Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych 
przy ulicy Józefa 
Wybickiego. 

Ulica J. Wybickiego w sąsiedztwie 
skrzyżowania z ul. Legionów 
(działka nr 746/3). 

Projekt przewiduje urządzenie 
ogólnodostępnego parkingu dla samochodów 
osobowych (ok. 10 miejsc). 

76 000,00 

CH0060 Wyrównanie nawierzchni 
drogi dojazdowej położonej 
przy ul. Ludwika 
Zamenhofa, obsługującej 
zespoły garaży i domy 
jednorodzinne. 

Osiedle Chełmińskie (działki 
ewidencyjne nr: 430, 431, 376, 
360, 327, 328). 

Projekt polega na wyrównaniu nawierzchni 
drogi oraz uzupełnienie ubytków. 

63 600,00 

CH0062 Remont ulicy Hurynowicz. Osiedle Chełmińskie. Przeprowadzenie kompleksowego remontu 
ul. Hurynowicz na odcinku od wjazdu z ul. 
Żwirki i Wigury: wykonanie nowej 
nawierzchni, chodników i dwóch progów 
zwalniających.  

321 000,00 

CH0063 Remont ulicy Andrzeja 
Boboli odcinek od ul. Żwirki 
i Wigury do Długiej.  

Toruń-Chełmińskie, ul. A. Boboli, 
odcinek od Żwirki i Wigury do 
Długiej.  

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy 
na długości 220 m oraz częściowy remont 
zniszczonych chodników. Zamontowana 
zostanie także lampa uliczna. 

250 000,00 

CH0064 Zagospodarowanie terenu 
osiedla. 

Toruń, ul. Rolnicza 1, 3, 5, 7. W ramach projektu zostaną wykonane 
chodniki oraz ulice dojazdowe.  

120 000,00 

CH0065 Wymiana nawierzchni Ulica Żelazna w Toruniu. Wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej 262 400,00 



asfaltowej, wykonanie 
chodników. 

oraz budowa chodników. 

Czerniewice (9 projektów) 

CZ0004 Siłownia zewnętrzna w 
Toruniu - Czerniewicach - 
Osiedle Mieszkaniowe 
Solanki. 

U zbiegu ulic Włocławskiej / 
Solankowej w północno 
wschodniej części OM Solanki na 
terenie oznaczonym w mpzp 
obręb 76 działka nr 113. 

Wykonanie zestawu minimum 6 stanowisk 
siłowni zewnętrznych, tj. wyciskanie siedząc, 
orbitrek, biegacz, ławka, podciąg, wioślarz, 
twister, wyciąg górny. 

30 000,00 

CZ0007 Kompleksowa 
wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego dla 
niepełnosprawnych dzieci z 
miasta Torunia. 

Hospicjum "Nadzieja", ul. 
Włocławska 169 B, 87-100 Toruń.  

Projekt przewiduje uruchomienie 
ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych 
dzieci z miasta Torunia. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

50 000,00 

CZ0010 Wyposażenie - Marzenie... 
Stworzenie pracowni 
językowej z prawdziwego 
zdarzenia. 

Zespół Szkół nr 34. Projekt przewiduje wyposażenie sali w 
interaktywną tablicę multimedialną z 
komputerem i projektorem, plansze 
dydaktyczne, sprzęt audio, słowniki i tablice 
korkowe oraz wymianę ławek i krzeseł, a 
także zakup niezbędnych mebli. 

29 000,00 

CZ0011 Dobre krzesło. Zespół Szkół nr 34 w Toruniu, ul. 
Włocławska 237/239. 

Zakup ławek i krzeseł dla uczniów szkoły. 14 470,00 

CZ0013 Biblioteka jako szkolne Zespół Szkół nr 34 Toruń ul. Wymiana krzeseł i stołów oraz zakup 7 300,00 



centrum kulturalne. Włocławska 237/239 87-100 
Toruń. 

ruchomych tablic ekspozycyjnych do 
prezentacji prac plastycznych, fotograficznych 
lub literackich.  

CZ0014 Wykonanie ławek 
parkowych z oparciem. 

Osiedle Czerniewice, dotyczy 
chodnika obok ul. Zdrojowej, 
głownie w części zalesionej oraz 
przy ul. Gajowej. 

Wykonanie i montaż 10 ławek parkowych z 
oparciem.  

10 000,00 

CZ0015 Rozbudowa monitoringu 
Osiedla Czerniewice. 

Wjazd od zachodniej strony 
osiedla, w pobliżu skrzyżowania 
ul. Zdrojowej z ul. Matysiaków. 

Wykonanie instalacji jednej kamery 
obrotowej monitoringu osiedlowego 
podłączonej do sieci monitoringu miejskiego. 

43 000,00 

CZ0016 Charytatywny festyn 
parafialny w Toruniu - 
Czerniewicach. 

Plac festynowy przy kościele 
parafialnym p.w. Matki Bożej 
Łaskawej i św. Josemarii Escrivy 
przy ul. Włocławskiej 256. 

Organizacja festynu parafialnego: wynajęcie 
usług i urządzeń rekreacyjnych (np. 
dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, kule 
wodne, malowanie twarzy), zaangażowanie 
zespołu muzycznego oraz organizacja 
nagłośnienia na placu festynowym, zakup 
produktów żywnościowych. 

5 000,00 

CZ0017 Boisko wielofunkcyjne w 
Toruniu - Czerniewicach. 

U zbiegu ulic: 
Zdrojowej/Włocławskiej w 
południowo-wschodniej części 
OM Czerniewice na placu 
rekreacyjno-sportowym. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o 
wymiarach 14x35m. W ramach projektu 
wykonana zostanie płyta główna z betonu 
zbrojnego, chodnik okalający boisko, 
ogrodzenie na szczytowych bokach boiska, 
ławki z oparciem (10 szt.) oraz ujęcie wody 
(hydrant podziemny). W okresie zimowym 
mogłoby powstać na tym terenie lodowisko 

120 000,00 



sezonowe.  

Jakubskie-Mokre (18 projektów) 

JM0028 Kanalizacja deszczowa oraz 
chodnik dla pieszych.  

Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od 
Polnej do Kanałowej. 

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji 
deszczowej oraz chodnika, a także czterech 
miejsc parkingowych. 

145 000,00 

JM0032 Ulica Targowa wraca do 
gry. 

Ul. Targowa 34-46 (na odcinku 
od Prądzyńskiego do 
Pająkowskiego). 

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy 
oraz chodników, uporządkowanie zieleni i 
ustawienie koszy na śmieci. W tej części drogi 
zostanie ustanowiona strefa zamieszkania, a 
także wyznaczone nowe miejsca parkingowe. 

488 838,00 

JM0033 Organizacja bezpiecznego, 
kolorowego placu zabaw 
dla dzieci na nawierzchni 
Flexi Step. 

Przedszkole Miejskie nr 16, ul. 
Sucharskiego 2, Toruń. 

Projekt przewiduje powstanie placu zabaw 
dla dzieci uczęszczających do przedszkola 
oraz z osiedla. Plac będzie mieć bezpieczną, 
syntetyczną nawierzchnię oraz atrakcyjne 
urządzenia zabawowe: huśtawki, 
sprężynowce i inne zabawki. 

110 000,00 

JM0038 Przycinka pielęgnacyjna 
drzew. 

Ulica Przy Kaszowniku 25. Przycinka pielęgnacyjna 15 topól znajdujących 
się przy pawilonie przy ul. Przy Kaszowniku 
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie boiska Orlik 
przy Zespole Szkół nr 1.  

20 000,00 

JM0039 Modernizacja stadionu przy 
Zespole Szkół Inżynierii 
Środowiska przy ulicy 

Zespół Szkół Inżynierii 
Środowiska, ul. Batorego 43/49 
w Toruniu. 

Projekt przewiduje usunięcie trawy, 
wyrównanie i wymianę nawierzchni bieżni 
oraz montaż nowych ławek. Wyremontowana 

213 000,00 



Batorego 43/49 w Toruniu. zostanie skocznia do skoków w dal oraz 
boisko do gry w koszykówkę. 

JM0040 Renowacja górki 
saneczkowej przy Szkole 
Podstawowej nr 23 w 
Toruniu. 

Ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń. Renowacja górki saneczkowej poprzez 
umocnienie zboczy górki i obsianie trawą. 

5 600,00 

JM0041 Montaż zewnętrznej 
siłowni osiedlowej i 
ustawienie ławek z 
oparciem. 

W mini parku osiedlowym z 
fontanną przy sklepie POLO, 
naprzeciwko wieżowca ul. 
Świętopełka 20-20c. 

Montaż zewnętrznej siłowni osiedlowej. 
Część urządzeń powinna być dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Ustawienie ławek z 
oparciem wraz z oświetleniem terenu.  

40 000,00 

JM0042 Urządzenie terenu 
rekreacyjnego pod 
wiaduktem w przejściu od 
Dworca Wschodniego do 
ul. Jana Sobieskiego. 

Ciąg pieszy na odcinku: ul. Jana 
Sobieskiego-Dworzec PKP Toruń 
Wschodni (pod wiaduktem). 

Montaż oświetlenia wzdłuż chodnika oraz 
pojemników na śmieci. Budowa boiska do 
koszykówki pod wiaduktem. 

315 000,00 

JM0044 Budowa kompleksu do 
wspinaczki skałkowej przy 
Szkole Podstawowej nr 23 
w Toruniu. 

Sp nr 23, ul. Osikowa 11, Toruń. Projekt przewiduje budowę kompleksu do 
wspinaczki skałkowej w formie trawersu 
bulderowego - sztucznej ścianki 
wspinaczkowej (maks. wysokość 4 m), 
zainstalowanej w sali gimnastycznej, a także 
skałki 3D bulderowej - sztucznej ścianki 
wspinaczkowej (maks. wysokość 4m) na 
boisku szkolnym. 

130 000,00 

JM0045 Mural w Dwójce na SP2, ul. Targowa 17, Toruń. Wielkoformatowy, kolorowy mural 38 000,00 



Jakubskim. umieszczony na ścianie Szkoły Podstawowej 
nr 2. Realizacja uzależniona od zgody 
właściciela budynku na umieszczenie muralu 
na elewacji. Wykonawcy (w tym autor 
projektu) zostaną wyłonieni w trybie 
publicznego naboru ofert. 

JM0046 Odpowiednie warunki do 
nauki w szkole XXI wieku. 

Zespół Szkół Nr 7 w Toruniu. Poprawa warunków do nauki przez zakup 
stołów do 12 sal i krzeseł do 11 sal lekcyjnych. 

49 200,00 

JM0047 Nowoczesne sale 
gimnastyczne drogą do 
sukcesu uczniów. 

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu. Modernizacja sal gimnastycznych poprzez 
zakup i montaż m.in.: 4 koszy z tablicami do 
gry w koszykówkę, tablicy wyników do 
koszykówki, kotary, 2 tulei na boisko do 
siatkówki z deklami maskującymi, drabinki 
gimnastycznej, nowej bramki do piłki ręcznej, 
siatki zabezpieczająca okna i sufit, rolet na 
okna. 

61 500,00 

JM0048 Wznowienie publikacji pt. 
"Terenowa ścieżka 
edukacyjna. Dzielnica 
Mokre w Toruniu." przy 
współudziale nauczycieli z 
Zespołu Szkół nr 7 w 
Toruniu. 

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu. Wydruk publikacji pt. „Terenowa ścieżka 
edukacyjna. Dzielnica Mokre w Torunia” 
(Toruń, 2004) autorstwa Artura 
Buczkowskiejgo, Tomasza Hajdasa, Marzeny 
Polaszewskiej. Przekazanie w/w książek 
Zespołowi Szkół nr 7 w Toruniu. 

10 000,00 

JM0050 Miejsca parkingowe przy 
ul. Pułaskiego. 

Toruń, ul. Pułaskiego, Działka nr 
334DR, 232DR. 

Projekt przewiduje wykonanie 23 nowych 
miejsc parkingowych oraz przestawienie 

85 000,00 



jednej latarni. 

JM0051 Położenie twardej 
pieszojezdni. 

W rejonie ul. Batorego - 
Kościuszki, w pobliżu myjni i 
garaży. 

Wykonanie pieszojezdni w paśmie garaży z 
dojazdem do dwóch bloków i śmietników 
(utwardzenie bitumiczne). 

300 000,00 

JM0055 Parking dla samochodów 
przy Szkole Podstawowej 
nr 23 w Toruniu. 

Ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń. Rozbudowa parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 23 w Toruniu o 10-15 miejsc 
parkingowych. 

110 000,00 

JM0060 Oświetlona i bezpieczna 
okolica Dworca Miasto.  

Ulica Sowińskiego oraz ulica 
Chłopickiego (od zjazdu z Ronda 
Pokoju Toruńskiego do ulicy 
Traugutta). 

Instalacja oświetlenia ulicznego (36 sztuk) w 
okolicy Dworca Miasto, tj. wzdłuż ul. 
Chłopickiego i ul. Sowińskiego.  

165 000,00 

JM0062 Budowa chodnika przy ul. 
Fabrycznej w Toruniu, na 
odcinku od ul. Chrobrego 
do ul. Kałamarskiego. 

Chodnik przy ul. Fabrycznej 
winien być wybudowany po 
lewej stronie tej ulicy, począwszy 
od ul. Chrobrego. 

Budowa chodnika na odcinku 100 m od ul. 
Chrobrego do ul. Kałamarskiego. 

120 000,00 

Kaszczorek (3 projekty) 

K0032 Schody do wiedzy - 
bezpieczna droga do szkoły. 

Schody stanowiące dojście od 
ulicy Wieżowej do Szkoły 
Podstawowej nr 27 
zlokalizowane na działkach 
117/1, 112/1, 109/2, 105/6 oraz 
częściowo przebiegające przez 
działki 109/1 i 105/8 oraz schody 

Remont schodów prowadzących od ulicy 
Wieżowej bezpośrednio do szkoły 
Podstawowej nr 27 oraz schodów 
prowadzących spod kościoła na Skarpę: 
remont nawierzchni, naprawa balustrady przy 
schodach prowadzących spod kościoła, 
regulacja i zamontowanie częściowego 

58 000,00 



stanowiące dojście od ulicy 
Wieżowej (przy kościele) na 
Skarpę zlokalizowane na 
działkach 105/3, 97/11 i 105/4. 

oświetlenia oraz monitoringu. 

K0033 Przyjazne otoczenie 
przyjaznej szkoły. 

Teren wokół obecnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 27 w 
Toruniu, zlokalizowany na działce 
106.  

Zagospodarowanie terenu i rewitalizacja 
boiska szkolnego zlokalizowanego przy SP 27 
w Toruniu oraz budowa tarasu wokół boiska 
zabezpieczającego skarpę. 

150 000,00 

K0037 Rozbudowa placu zabaw i 
siłowni dla dorosłych-
budowa części placu zabaw 
dla najmłodszych dzieci, 
wyposażenie terenu 
rekreacji w urządzenia 
fitness.  

Teren przy ul. Gościnnej (za 
przedszkolem) w Kaszczorku.  

Projekt przewiduje zbudowanie placu zabaw 
(zjeżdżalnie, huśtawki) z nawierzchnią 
bezpieczną oraz siłowni plenerowej, a także 
ogrodzenie terenu, zainstalowanie kamery 
wraz z rejestratorem do monitoringu oraz 
zawarcie umowy z firmą ochroniarską na 
okres 1 roku. 

170 000,00 

Ogólnomiejskie (41 projektów) 

O0123 Bezpieczeństwo i rekreacja 
poprzez utwardzenie 
nawierzchni ulic 
Fantazyjnej i Międzyrzecze. 

Toruń, Kaszczorek, ul. Fantazyjna 
i Międzyrzecze. 

Projekt przewiduje wyrównanie i utwardzenie 
destruktem asfaltowym drogi polnej na 
terenie osiedla Kaszczorek, stanowiącej także 
dojazd do ROD Międzyrzecze. 

1 940 000,00 

O0125 Festyn Integracyjny 
"Otwórzmy serca dla 
wszystkich". 

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu - 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 
19 im. bł. ks. S.W. 

Projekt przewiduje zorganizowanie festynu 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z 
niepełnosprawnością ruchową i/lub 

4 500,00 



Frelichowskiego i Gimnazjum 
Specjalne Nr 19 im. bł. ks. S.W. 
Frelichowskiego - tereny zielone 
placówki. 

intelektualną oraz ich rodzin (ok. 250-300 
osób), na przełomie maja i czerwca 2015 r. W 
programie: dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, przejażdżki kucykiem, zabawy 
sportowe i plastyczne, występy grup 
wokalnych, tanecznych, malowanie twarzy. 
Żużlowcy, motocykliści, wozy straży pożarnej. 
Napoje oraz posiłek. 

O0133 LuxFest 2015 - Specjalna 
edycja Mikołajkowa. 

Centrum Kulturalno-Kongresowe 
Jordanki. 

Projekt zakłada organizację 6 grudnia 2015 r. 
rodzinnego festiwalu, na którym wystąpią: 
Arka Noego, zespół lokalny, 52 Dębiec Lao 
Che, Luxtorpeda, Grubson. Podczas festiwalu 
zostaną także zorganizowane warsztaty 
malarskie i rzeźbiarskie, aktorskie, radiowe, 
naukowe itp.  

280 000,00 

O0157 Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej PATENT. 

Fosa Zamkowa. Projekt przewiduje zorganizowanie festiwalu 
piosenki żeglarskiej - wydarzenia o zasięgu 
ogólnopolskim z ambicjami europejskimi, 
wraz z konkursem na najlepszy zespół 
muzyczny wykonujący utwory szantowe. 
Zaproszone będą czołowe zespoły tego 
gatunku, oraz profesjonalne jury. Termin - w 
ramach Toruńskich Dni Hanzy. Realizacja na 
podstawie otwartego konkursu ofert dla ngo 
lub przez jednostkę miejską. 

250 000,00 

O0161 Naprawa chodnika. Ulica Przy Kaszowniku - strona Projekt przewiduje naprawienie chodnika na 147 500,00 



północna. ulicy Przy Kaszowniku (strona północna) na 
odcinku znajdującym się przy przedszkolu 
Raczek oraz Cmentarzu Komunalnym nr 1, a 
także wytyczenie ścieżki rowerowej (ciąg 
pieszo-rowerowy). 

O0162 Od-KUPMY Toruń. Projekt dotyczy głównych ulic 
miasta. 

Projekt przewiduje postawienie 100 tabliczek 
zachęcających do sprzątania po psie oraz 105 
pojemników na psie odchody, przy terenach 
zieleni na ulicach: Bema, Długa, Wielki Rów, 
Legionów, Lelewela, PCK, Wiązowa, Świętego 
Józefa, Grunwaldzka, Polna, Szosa 
Chełmińska, Wodociągowa, Żwirki i Wigury, 
Dekerta, Bażyńskich, Poznańska, 
Paderewskiego, Parkowa, Działowskiego, 
Szosa Lubicka, Przy Skarpie, Bydgoska, 
Mickiewicza, Gagarina, Fałata, Broniewskiego, 
Szosa Okrężna, Antczaka, Kościuszki, M. 
Skłodowskiej-Curie, Przy Kaszowniku. 

84 925,00 

O0168 Tango za Pół Złotego. Sala taneczna na terenie Torunia 
oraz otwarta przestrzeń miasta. 

Projekt przewiduje przeprowadzenie 
bezpłatnych zajęć otwartych nauki tanga, dla 
wszystkich mieszkańców Torunia: od 
przedszkolaków po seniorów. Lekcje będą 
organizowane przez cały rok, raz w miesiącu. 
Istotą projektu jest stworzenie alternatywnej, 
w stosunku do dyskotek i klubów, formy 
spędzania wolnego czasu. Realizacja na 

70 000,00 



podstawie otwartego konkursu ofert dla ngo 
lub przez jednostkę miejską. 

O0172 Trzynastka się zmienia dla 
mieszkańców Torunia, etap 
II - modernizacja 
kompleksu rekreacyjno-
sportowego. 

Boiska sportowe przy Szkole 
Podstawowej nr 13 im. Jana 
Pawła II: ul. Krasińskiego 45/47 
oraz przyległy teren szkolny. 

Projekt przewiduje modernizację istniejącego 
boiska wielofunkcyjnego do mini gier 
zespołowych oraz bieżni l.a. do sprintów na 
dystansie 30 m. Powstanie nowa skocznia w 
dal, mini skatepark, tor rolkowo-rowerowy i 
siłownia zewnętrzna. Zostanie zamontowana 
automatyczna toaleta publiczna. Wymienione 
będzie oświetlenie i piłkochwyty, 
wyremontowane ogrodzenie i zamontowane 
betonowe ławki. Obiekty będą dostępne dla 
mieszkańców (po zakończeniu zajęć w 
szkole). 

700 000,00 

O0174 Kierowco Zachowaj 
Odstęp. 

Na drogach wjazdowych do 
miasta oraz przy ulicach, wzdłuż 
których nie ma wydzielonej 
infrastruktury rowerowej. 

Projekt przewiduje umieszczenie na 
toruńskich drogach 100 znaków 
informujących kierowców o konieczności 
zachowania bezpiecznej odległości od 
rowerzysty. Tablice pojawią się na drogach 
wjazdowych do miasta oraz przy ulicach, 
wzdłuż których nie ma wydzielonej 
infrastruktury rowerowej. 

20 000,00 

O0178 Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Toruniu - adaptacja 
pomieszczeń na 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Toruniu. 

Projekt przewiduje zaadaptowanie 
pomieszczeń istniejącego na terenie 
schroniska garażu na potrzeby szczeniakarni 
dla psów. 

170 000,00 



szczeniakarnię. 

O0180 Festiwal fajerwerków 
szansą na rozwój 
turystyczny Starówki. 

Starówka - Bulwar Filadelfijski. Projekt przewiduje zorganizowanie festiwalu 
fajerwerków na Bulwarze Filadelfijskim. 
Impreza miałaby charakter 
międzynarodowego konkursu, w którym 10 
uczestników prezentowałoby 5-minutowe 
pokazy. Temat przewodni - Mikołaj Kopernik. 
Konkurs odbyłby się w jeden z majowych 
weekendów i byłby darmowy dla 
publiczności. 

300 000,00 

O0181 Dach dla dzieci z hospicjum 
"Nadzieja". 

Ul. Włocławska 169B 87-100 
Toruń. 

Remont dachu oraz elewacji hospicjum wraz z 
dociepleniem ścian zewnętrznych. 

170 000,00 

O0182 Adaptacja pomieszczenia 
po byłej kotłowni do celów 
rekreacyjno-sportowych i 
szkoleniowych. 

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 
Osikowa 11, Toruń. 

Projekt przewiduje przebudowę i 
przystosowanie pomieszczeń po byłej 
kotłowni na salę do uprawiania sportów 
związanych ze sztukami walki, cross-treningu, 
gimnastyki korekcyjnej, itp. Zakupione 
zostanie także podstawowe wyposażenie: 
maty, worki treningowe, drabinki, lustra, itp.  

230 000,00 

O0183 Od komputera pod skrzydła 
trenera. Budowa boiska do 
piłki nożnej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w 
Toruniu. 

Teren Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Toruniu, ul. Legionów 210. 

Projekt przewiduje wykonanie boiska do piłki 
nożnej, o wymiarach 44 na 22 metry, ze 
sztuczną nawierzchnią, bramkami i 
oświetleniem. 

290 000,00 



O0187 Szczotki i kamienie - 
Budowa toru curlingowego 
w Toruniu. 

Teren Gminy Miasta Toruń, przy 
lodowisku TOR-TOR, przy hali 
treningowej lodowiska 
miejskiego lub alternatywnie na 
terenie Gminy Miasta Toruń przy 
ul. Przy Skarpie (w kompleksie 
obiektów sportowych). 

Projekt przewiduje budowę hali sportowej z 
dwoma torami lodowymi do uprawiania 
curlingu. Zostanie zakupiony sprzęt sportowy 
(kamienie, szczotki, itp.) oraz techniczny do 
chłodzenia i utrzymania tafli lodowej. Będzie 
to pierwszy w Polsce profesjonalny obiekt do 
uprawiania tego olimpijskiego sportu, służący 
rekreacji sportowej torunian w każdym wieku 
i dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

1 536 000,00 

O0188 Wieże dla jerzyków - 
ptaków zjadających 
dziennie do 20 tys. 
komarów i meszek. 

Park przy Dolinie Marzeń 
(działka: ob.13 dz.340); Wrzosy 
Leśne-Polana (działka: ob.26. 
dz.25/2 lub ob.30 dz.190); JAR 
(działka: ob.12 działka do 
uzgodnienia). 

Projekt przewiduje postawienie trzech wieży 
lęgowych dla jerzyków, wraz z wabikami. 

90 000,00 

O0189 Budowa trasy spacerowo-
rowerowej łączącą ścieżkę 
rekreacyjną biegnącą 
wzdłuż strugi toruńskiej z 
ulicą Skłodowskiej-Curie 
oraz ulicą Olsztyńską wraz z 
infrastrukturą rekreacyjno-
wypoczynkową. 

Teren Osiedla Rubinkowo oraz 
Grębocin-Bielawy. 

Projekt przewiduje urządzenie drogi 
spacerowo-rowerowej (wzdłuż Bukowej i 
Niesiołowskiego i dalej do Olsztyńskiej), która 
połączy ścieżkę biegnącą przy Strudze 
Toruńskiej z ul. Olsztyńską oraz Skłodowskiej-
Curie. Na odcinku przylegającym do ul. 
Bukowej i Niesiołowskiego nawierzchnia z 
kostki, pozostała część utwardzona tłuczniem. 
Instalacja siłowni na wolnym powietrzu (6 
urządzeń) i dwóch miejsc do wypoczynku (po 
4 ławki i 3 kosze na śmieci odporne na 

390 000,00 



wandalizm). 

O0190 Zabezpieczona i 
uporządkowana rampa 
kolejowa przy Dworcu 
Miasto w Toruniu. 

Dworzec Miasto - rampa 
kolejowa wzdłuż ul. Sowińskiego, 
na odcinku od Ronda Pokoju 
Toruńskiego do końca peronów 
dworca. 

Projekt przewiduje zamontowanie barier 
ochronnych na krawędzi rampy kolejowej 
wzdłuż torów biegnących przy ul. 
Sowińskiego, w rejonie dworca Toruń Miasto. 
Projekt może zostać ograniczony do terenów 
należących do Gminy Miasta Toruń. 

150 000,00 

O0192 Zagospodarowanie terenu 
na cele sportowo-
rekreacyjne przez budowę 
boisk wielofunkcyjnych 
(boisko do piłki ręcznej, 
siatkowej, koszykowej) 
wraz z placem zabaw dla 
dzieci.  

Działka nr 623/624/626 położona 
w Toruniu, ul. Poznańska 45-47, 
należąca do Prowincji św. 
Franciszka z Asyżu Zakonu Braci 
Mniejszych Franciszkanów w 
Poznaniu, ul. Garbary 22. 

Projekt obejmuje budowę trzech boisk 
(boisko do piłki ręcznej, koszykówki i 
siatkówki oraz bieżni lekkoatletycznej o 
długości 60 m z dwoma stanowiskami 
startowymi wraz ze skocznią w dal oraz 
modułowy system budowy placu zabaw dla 
dzieci. Realizacja możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu. 

850 000,00 

O0193 Sieć siłowni zewnętrznych 
w lewobrzeżnym Toruniu. 

Podgórz: ul. Szubińska (teren 
między placem zabaw a 
kościołem); ul. Poznańska (teren 
pomiędzy ul. Poznańska 56-58 a 
ul. Poznańska 66); teren 
pomiędzy ulicami: Andersa, 
Drzymały i Inowrocławska; ul. 
Paderewskiego (teren Zespołu 
Szkół nr 15); ul. Poznańska (teren 
naprzeciwko ul. Akacjowej). 
Stawki: ul. Hallera (teren Zespołu 

Projekt przewiduje budowę sieci 8 siłowni 
zewnętrznych w lewobrzeżnym Toruniu. w 
każdej z siłowni znajdzie się 6-8 urządzeń do 
ćwiczeń. Przewidziane są też czasowe zajęcia 
z instruktorem sportów siłowych. 

280 000,00 



Szkół nr 14); teren pomiędzy 
ulicami: Turkusowa, Rubinowa, 
Topazowa. Rudak: teren przy 
Domu Muz (ul. Okólna 169). 

O0195 Nowa nawierzchnia. Szkoła Podstawowa nr 32 im. 
Armii Krajowej, ul. Kosynierów 
Kościuszkowskich 11. 

Projekt przewiduje wymianę starych płyt 
chodnikowych przy budynku szkoły na nową 
nawierzchnię z kostki brukowej. 

150 000,00 

O0197 ŚCIANIKS - pierwszy 
toruński szlak street-artu. 

Obszar miasta Torunia, w 
lokalizacjach wyłonionych w 
ramach otwartego konkursu i po 
uzyskaniu zgód i akceptacji 
projektów przez właściwe 
instytucje oraz właścicieli ścian. 

Projekt przewiduje stworzenie gry terenowej 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i murali 
utrzymanych w stylistyce komiksu. Uczestnik, 
po obejrzeniu krótkiej animacji, będzie 
rozwiązywać zagadkę używając jako 
wskazówek obrazów - murali 
rozmieszczonych na terenie Torunia. Szeroka 
kampania promocyjna gry. Przewidziano 
także konkurs na wskazywanie propozycji 
ścian do adaptacji dla szlaku. Priorytetowo 
będą traktowane ściany zniszczone o 
widocznych ekspozycjach. Realizacja na 
podstawie otwartego konkursu ofert dla ngo 
lub przez jednostkę miejską. 

145 000,00 

O0199 IV Turniej amatorskiej piłki 
nożnej "Jest fajnie". 

Hala jednej z toruńskich szkół 
(prawdopodobnie Liceum 
Ogólnokształcące nr 3 bądź 
Zespół Szkół nr 28). 

Projekt przewiduje zorganizowanie 
weekendowego, halowego turnieju piłki 
nożnej dla drużyn amatorskich z całego 
Torunia. Zawody będą się odbywać wg 
profesjonalnych reguł. Przewidziano nagrody 

20 000,00 



dla zwycięzców i atrakcje dla publiczności. 
Realizacja na podstawie otwartego konkursu 
ofert dla ngo lub przez jednostkę miejską. 

O0200 Akademia Szermierki - 
Budowlani Toruń - 
modernizacja sali 
sportowej przy ul. 
Chrobrego 29. 

ul. Chrobrego 29, Toruń. Projekt przewiduje wykonanie 
kompleksowego remontu zewnętrznego i 
wewnętrznego budynku, dzięki czemu 
powstanie sala poszerzająca bazę 
szkoleniową dla sportu szermierczego w 
Toruniu. Pozwoli to objąć szkoleniem 
całorocznym kolejnych 50 młodych 
zawodników, w ramach Akademii 
Szermierczej Budowlani Toruń. 

420 000,00 

O0202 Toruń - miastem 
bezpiecznego serca. 

Miasto Toruń. Projekt przewiduj zakup 10 defibrylatorów i 
umieszczenie ich w obiektach użyteczności 
publicznej wraz z "pokazowym" 
przeszkoleniem osób z obsługi tego sprzętu. 
Proponowane lokalizacje: Urząd Miasta 
Torunia - ul. Wały gen. Sikorskiego 8; Urząd 
Miasta Torunia - ul. Grudziądzka 126; Hala 
Sportowa ul. Bema 73/89; Motoarena ul. 
Bydgoska 78; Centrum Kulturalno-
Kongresowe Jordanki Aleja Solidarności 3-13; 
Młyn Wiedzy ul. Wł. Łokietka 5; Dworzec PKP 
ul. Kujawska 1; Centrum Targowe Park ul. 
Szosa Bydgoska 3; Straż Pożarna ul. 
Paderewskiego 4; Straż Pożarna ul. Legionów 

80 000,00 



70/76. 

O0203 Podniesienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców ul. 
Szymanowskiego poprzez 
montaż monitoringu 
miejskiego i spowalniacza-
ogranicznika. 

Ul. Szymanowskiego w Toruniu. Montaż kamer i włączenie ich do monitoringu 
miejskiego oraz spowalniacza na ul. 
Szymanowskiego. 

25 000,00 

O0205 Psi Park - Toruń. 
Rewitalizacja. 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Toruniu. Bydgoskie 
Przedmieście, ul. 
Przybyszewskiego 3. 

Projekt przewiduje wyposażenie istniejącego 
Psiego Parku w nowe elementy: basen dla 
małych psów, tunel, ścianę; dwa kosze na 
odchody wraz z dystrybutorami woreczków i 
zapasem woreczków; toaletę TOI-TOI dla 
właścicieli psów; wiatrołap do bezpiecznego 
wprowadzania i wyprowadzania psów; 
gablotę informacyjną; kosiarkę i rozdrabniacz 
do liści. 

17 000,00 

O0207 Rewaloryzacja i rozbudowa 
ekspozycji "Inżynieria 
komunalna Torunia - 
historia i teraźniejszość". 

Stacja wodociągowa "Stare 
Bielany", ul. Św. Józefa 37-49, 
Toruń. 

Projekt przewiduje opracowanie koncepcji, a 
także przygotowanie i wykonanie ekspozycji 
poświęconej technicznym aspektom 
funkcjonowania miasta pt. "Inżynieria 
komunalna Torunia - historia i 
teraźniejszość". Realizacja na podstawie 
otwartego konkursu ofert dla ngo lub przez 
jednostkę miejską. 

70 000,00 



O0209 Montaż osiedlowych koszy 
na psie odchody we 
wszystkich 13 okręgach 
Gminy Miasta Toruń. 

Wszystkie 13 okręgów Gminy 
Miasta Toruń. 

Projekt przewiduje zamontowanie 130 
metalowych koszy na psie odchody na terenie 
miasta (po 10 w każdym okręgu). Kosze będą 
wyposażone w podajniki jednorazowych 
woreczków na odchody. 

83 650,00 

O0210 Dokończenie budowy ulicy 
Inżynierskiej - umożliwienie 
dojazdu z ul. Legionów do 
ul. Rolniczej. 

Osiedle Wrzosy II, ul. Inżynierska 
(od ul. Gazowej do ul. Rolniczej). 

Projekt przewiduje budowę drogi wraz z 
odwodnieniem terenu, budowę chodników i 
ograniczników prędkości. Powstaną także 
miejsca parkingowe oświetlenie i zieleń. 

720 000,00 

O0211 Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
rowerzystów poprzez 
malowanie na czerwono 
przejazdów rowerowych 
przez jezdnię. 

Toruń, 150 przejazdów na 
terenie całego miasta. 

Projekt przewiduje pomalowanie na 
czerwono przejazdów rowerowych przez 
jezdnie (fragmenty ścieżek rowerowych 
przecinających jezdnie). Łącznie 150 
przejazdów położonych na terenie całego 
Torunia (w przypadku obszarów zabytkowych 
- ograniczenia konserwatorskie). 

90 000,00 

O0212 Rewitalizacja osiedla "Stary 
Kaszownik". 

Osiedle "Stary Kaszownik" w 
rejonie ulic: Czarnieckiego, Przy 
Rynku Wełnianym, Grudziądzka. 

Projekt przewiduje naprawienie ulic 
wewnętrznych i chodników przed budynkami: 
Przy Rynku Wełnianym 1-3, 5-9, 11-13; 
Czarnieckiego 2-2b, 3-7; Grudziądzka 32-36, 
38-38a; Przy Kaszowniku 9-15, 17-21; 
Jagiellońska 21-23. Powstaną dodatkowe 
miejsca parkingowe na podwórzach oraz 
ustawione ławki, kosze na śmieci, elementy 
placu zabaw. Nasadzone zostaną krzewy oraz 
wykonane trawniki. Wyremontowane będą 

698 600,00 



trzy boksy śmietnikowe. 

O0213 Tomek i Ola proszą: 
zagłosuj na drogę i parking 
dla naszego przedszkola. 

Przedszkole Miejskie nr 3, Toruń, 
ul. Skłodowskiej Curie 43/45. 

Projekt przewiduje przebudowę drogi 
dojazdowej do przedszkola. Wykonany 
zostanie także parking na 20 miejsc oraz 
ustawione będzie oznakowanie drogowe. 

130 000,00 

O0214 Budowa ul. Perłowej z 
parkingiem - dojazd do 
cmentarza. 

Ul. Perłowa, obręb nr 66. Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji 
oraz budowę ulicy o nawierzchni asfaltowej 
wraz z odwodnieniem oraz 20 miejsc 
parkingowych. Długość ok. 530 m. 

940 000,00 

O0215 Ogólna naprawa 
nawierzchni ulicy Kluczyki. 

Odcinek od ul. Nieszawskiej do 
ul. Przy Grobli (wzdłuż ogrodów 
działkowych) - droga dojazdowa 
do działek. 

Projekt przewiduje wyrównanie i utwardzenie 
drogi destruktem asfaltowym, na długości ok. 
500 metrów. 

145 000,00 

O0216 Budowa ulicy Topazowej. Ul. Topazowa, Stawki, Osiedle 
Piaski. 

Budowa ulicy Topazowej - nawierzchnia drogi 
oraz chodnik na odcinku ok. 500 m od ulicy 
Włocławskiej do ulicy Topazowej.  

540 000,00 

O0217 Zbudowanie pieszojezdni z 
kostki wraz ze 
studzienkami deszczowymi.  

Osiedle Pancernych, ulice: 
Honoratki, Rudego, Pancernych, 
Kołowa na odcinku od ul. Szarika 
do ul. Gustlika 

Zbudowanie pieszojezdni z kostki wraz ze 
studzienkami deszczowymi. Zakres projektu 
został zmieniony przez wnioskodawcę. 

550 000,00 

O0218 Wykonanie remontu 
nawierzchni ul. Brejskiego i 
wymiana lamp w sektorze 
ul. Kościuszki 41/47 - 

Ul. Kościuszki 41/47-ul. 
Brejskiego. 

Projekt przewiduje remont jezdni asfaltowej, 
parkingów i chodników z kostki, na długości 
300 m, a także wymianę 5 latarń. 

635 000,00 



wzdłuż ul. Brejskiego oraz 
przy pawilonie. 

O0219 Dokończenie remontu ulicy 
Prądzyńskiego. 

Dzielnica Jakubskie Przedmieście, 
ul. Prądzyńskiego. 

Remont ul. Prądzyńskiego na odcinku od ul. 
Sobieskiego do końca nieruchomości 
Wspólnoty Mieszkaniowej „Prądzyńskiego 3 i 
3A”. W ramach prac zostanie wymieniona 
nawierzchnia ulicy oraz chodnika. 

1 299 000,00 

O0220 Zagospodarowanie terenu 
wokół domów studenckich 
UMK nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 
oraz nr 6. 

Teren wokół domów studenckich 
UMK nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 oraz nr 
6 pomiędzy ul. Moniuszki, 
Mickiewicza, Tujakowskiego i 
Słowackiego. 

Projekt przewiduje stworzenie strefy 
bezpłatnego Internetu HOT-SPOT, 
postawienie ławek, stołów do pingponga i 
szachów, stojaków dla rowerów, stoisk do 
grillowania, posadzenie żywopłotów, remont 
chodników, wykonanie oświetlenia, 
rozebranie murków przy klubie Kotłownia, 
wymianę i wyrównanie nawierzchni 
chodników i parkingu na styku budynków DS 
nr 1 i 6. Realizacja możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu. 

870 000,00 

O0221 Rewitalizacja alei łączącej 
ul. Wyszyńskiego z ul. Ligi 
Polskiej wzdłuż Zakładu 
Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego i Przedszkola 
Miejskiego nr 2. 

Osiedle Skarpa - Nieruchomość 
Bożena II - aleja łącząca ul. 
Wyszyńskiego z ul. Ligii Polskiej. 

Wymiana nawierzchni alei na kolorową z 
kostki polbruk. Montaż estetycznych latarń i 
ławek. Realizacja możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu. 

620 000,00 



Podgórz (10 projektów) 

P0033 "Ciężkim plecakom 
mówimy nie!" 

Zespół Szkół nr 15 w Toruniu, ul. 
Paderewskiego 5/11. 

Zakup szafek uczniowskich dla uczniów klas 4-
6 Szkoły Podstawowej nr 15 i klas 1-3 
Gimnazjum nr 15 w Toruniu. 

49 400,00 

P0034 "Prosty kręgosłup, prostą 
drogą do sukcesu". 

Zespół Szkół nr 15 w Toruniu, ul. 
Paderewskiego 5/11. 

Zakup zestawów ławek i krzeseł uczniowskich 
(z możliwością regulacji) dla uczniów klas 4-6 
Szkoły Podstawowej nr 15 oraz klas 1-3 
Gimnazjum nr 15. 

82 000,00 

P0038 Sport, rozrywka dla 
każdego - zewnętrzne stoły 
sportowo-rekreacyjne. 

Na miejscu bądź w pobliżu 
miejskiego placu zabaw przy 
ulicy Szubińskiej (k. kościoła). 

Montaż zewnętrznego stołu do tenisa 
stołowego oraz zewnętrznego stołu do 
piłkarzyków - wykonane z wytrzymałego 
materiału (np. granit, beton).  

12 000,00 

P0039 "Mini sportowo-
rekreacyjne centrum 
Podgórza". 

Teren Zespołu Szkół nr 15 w 
Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11 
(działki nr 358 i 359). 

Projekt przewiduje budowę placu zabaw z 
urządzeniami przeznaczonymi dla małych 
dzieci np. zjeżdżalnia, bujak na sprężynie, 
huśtawki, karuzela. Powstanie także siłownia 
zewnętrzna i bieżnia na świeżym powietrzu. 

150 000,00 

P0041 Nowoczesny plac zabaw 
zachętą do aktywnego 
spędzania czasu dzieci i 
młodzieży. 

Plac pomiędzy blokami przy ul. 
Armii Ludowej 4, 6, 8 oraz 
Idzikowskiego 4, 6. 

Projekt przewiduje modernizację obecnie 
istniejącego placu zabaw. Zamontowane będą 
nowe urządzenia: karuzela z kierownicą, 
huśtawki bezpieczne dla dzieci w różnym 
wieku, ścianka wspinaczkowa z linami i 
systemem drabinek, piaskownica, zjeżdżalnie 

150 000,00 



połączone pomostem, bujaki sprężynowe 
jedno- i dwuosobowe, stół betonowy do ping-
ponga, ławki dla rodziców. powstanie 
miniboisko do koszykówki i piłki nożnej (z 
bezpieczną nawierzchnią). Całość terenu 
ogrodzona, oświetlona i objęta 
monitoringiem. 

P0042 "Kolorowe podwórko" - 
uzupełnienie infrastruktury 
na terenie ul. Prüfferów i 
ul. Iwanowskiej w Toruniu. 

Teren zielony w obszarze ulicy 
Prüfferów i Iwanowskiej. 

Projekt przewiduje modernizację boiska: 
sztuczna nawierzchnia, nowe kosze, 
zabezpieczenie przed wypadaniem piłki poza 
teren boiska. Powstanie też ścianka 
wspinaczkowa. Będą się odbywać zajęcia 
instruktażowe z animatorem. Zadanie będzie 
realizowane na terenie miejskim, za kwotę 
nie większą niż pula środków dla osiedla. 

354 111,00 

P0043 Kulturalny Skwer. Skwer przed budynkiem Domu 
Muz przy ul. Poznańskiej 52. 

Projekt przewiduje adaptację skweru przy 
Domu Muz (ul. Poznańska 52) na działania 
kulturalne oraz rekreację (ławki i stoły do 
prowadzenia plenerowych warsztatów, gry w 
szachy, zewnętrzne stoły do gry w ping ponga 
i piłkarzyki. Przeprowadzone zostaną także 
cztery wydarzenia kulturalne dla 
mieszkańców. 

46 000,00 

P0044 W zdrowym ciele zdrowy 
duch. 

Toruń, ul. Poznańska 280-282, 
działka Gminy Miasta Toruń nr 
663 w obrębie 63. 

Wzbogacenie terenu o urządzenia 
rekreacyjne: kratownice (do wspinania się dla 
dzieci), zjazd linowy dla dzieci, ławki, stoły, 

80 000,00 



elementy siłowni zewnętrznej.  

P0045 Modernizacja przystanku 
autobusowego MZK. 

Toruń, Poznańska 284-284a, 
przystanek autobusowy MZK 
"Zakłady Drobiarskie". 

Zakup i montaż wiaty oraz urządzeń z nią 
związanych (ławka, kosz na śmieci, 
dostosowanie podłoża i otoczenia 
przystanku) na przystanku autobusowym 
MZK linii 20 i 44 w kierunku centrum miasta. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu. 

50 000,00 

P0046 Rewitalizacja placu zabaw. Toruń, ul. Poznańska 284-284A, 
Wspólnota Mieszkaniowa Leśny 
zakątek. 

Modernizacja istniejącego placu zabaw 
poprzez montaż płotu, altany osłaniającej 
piaskownicę i część placu zabaw oraz 4 sztuk 
tablic do rysowania. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

15 000,00 

Rubinkowo (18 projektów) 

R0021 Rozbudowa terenów 
sportowo - rekreacyjnych - 
budowa zewnętrznej 
siłowni. 

Tereny zielone Zespołu Szkół Nr 
6 w Toruniu, ul Dziewulskiego 
41c. 

Montaż 10 urządzeń siłowni zewnętrznej na 
terenach rekreacyjnych Zespołu Szkół Nr 6 w 
Toruniu.  

45 000,00 

R0022 Odpowiednie warunki do 
nauki dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Zespół Szkół nr 6 w Toruniu. Zakup krzeseł, stolików i szafek do 5 sal 
lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. 
Stworzenie odpowiednich warunków do 
nauki, dostosowanie mebli do wielkości i 

22 000,00 



budowy dzieci - zahamowanie pogłębiania się 
wad postawy. 

R0028 Instalacja budek lęgowych 
dla ptaków na 
"Rubinkowie". 

Drzewa wokół budynków 
Rubinkowa I i II, umożliwiające 
osadzenie budek lęgowych. 

Zakup 100 sztuk budek lęgowych oraz 
przekazanie ich zarządowi SM „Rubinkowo”. 
Następnie budki zostaną przekazane 
mieszkańcom, zainteresowanym ochroną 
przyrody celem zawieszenia na 
wytypowanych większych drzewach. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu.  

20 000,00 

R0029 Przebudowa drogi 
dojazdowej na ulicy 
Wierzbowej. 

Ulica Wierzbowa. Wykonanie twardej nawierzchni (kruszywo) 
całej ulicy Wierzbowej (odcinek ok. 500 m) 
umożliwiający swobodny dojazd do działek 
ROD i garaży.  

141 000,00 

R0030 "Szkoła Dziecięcych 
Marzeń". 

Zespół Szkół nr 31, ul. 
Dziewulskiego 41B, Toruń. 

Zakup pomocy dydaktycznych (min. laptopy, 
programy multimedialne i edukacyjne, 
materiały do diagnozy zaburzeń rozwoju) oraz 
mebli do 8 sal przeznaczonych dla dzieci klas 
0-III oddziałów integracyjnych dla dzieci z 
autyzmem. W sali rekreacji „Radosna szkoła” 
zostanie zainstalowany basen z piłkami, 
huśtawki oraz rowerki i hulajnogi dla 
młodszych dzieci.  

40 500,00 

R0031 Rewitalizacja terenu 
zielonego przy ul. 

Teren zielony zlokalizowany 
pomiędzy mostkami (nad 

Uporządkowanie terenu, odchwaszczenie i 
posianie trawy, pielęgnacja istniejącej zieleni i 

50 000,00 



Klonowej. ciepłociągiem oraz nad Strugą 
Toruńską) w ciągu ul. Klonowej. 

ewentualnie drobne nasadzenia. Budowa 2 
alejek utwardzonych tłuczniem. Montaż 
ławek i koszy na śmieci. Remont oświetlenia 
ulicznego. 

R0033 Wybieg dla psów z 
udziałem behawiorysty 
oraz miejsce spotkań 
młodzieży. 

Ulica Rydygiera 38, łąka 
naprzeciwko bloków przy ul. 
Kasztanowej - między Strugą 
Toruńską a ogrodami 
działkowymi - obok Torseedu. 

Uporządkowanie terenu całej łąki. Montaż 3 
murowanych grilli, 3 stołów drewnianych i 6 
ławek, koszy na śmieci oraz 2 stołów do ping 
ponga i 1 do gry w szachy. Ponadto zostaną 
powieszone siatki oraz pomalowane linie na 
istniejącym boisku piłkarskim. Posadzenie 10 
drzewek tui. Przygotowany zostanie wybieg 
dla psów z osobnym wejściem (teren 
odgrodzony od reszty placu) z 2 ławkami i 
pojemnikami na odchody. Na wybiegu 
zostanie zatrudniony behawiorysta. 

105 000,00 

R0036 Boisko wielofunkcyjne na 
Rubinkowie. 

Boisko przy Rydygiera 42 (dz. 
7/25). 

Stworzenie, na bazie istniejącego boiska, 
boiska wielofunkcyjnego (koszówka, tenis, 
siatkówka, piłka ręczna, unihokej) o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z 
ogrodzeniem. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

300 000,00 

R0037 Wyginam ciało śmiało - 
siłownia zewnętrzna. 

Toruń, Dziewulskiego 41b, Zespół 
Szkół nr 31. 

Zakup 12 stanowisk treningowych 
odpowiednich zarówno dla dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych oraz seniorów.  

45 000,00 



R0038 Rewitalizacja alei przed 
Zespołem Szkół nr 8, etap 
drugi.  

Aleja łącząca Szkołę nr 8 z ul. 
Łyskowskiego, odcinek od 
wejścia głównego, w stronę 
północną, w kierunku ul. 
Klonowej, do mostku na Baszce.  

Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 
brukową. Wymiana istniejących ławek, koszy 
na śmieci, oświetlenie ulicznego oraz 
rewitalizacja terenu zielonego. Realizacja 
możliwa pod warunkiem uzyskania zgody 
właściciela terenu. 

225 000,00 

R0039 Zagospodarowanie 
przestrzeni wokół Zespołu 
Szkół nr 16 do celów 
rekreacyjnych dla uczniów i 
mieszkańców Rubinkowa. 

Zespołu Szkół nr 16 im. Wandy 
Szuman ul. Dziewulskiego 2, 87-
100 Toruń. 

Ułożenie kolorowej kostki brukowej w taki 
sposób, aby przedstawiała tor przeszkód, grę 
„planszową”, klasy czy szachownicę. Montaż 
ławek i betonowych stołów do gry w tenisa 
stołowego, szachy, chińczyka. Budowa toru 
do mini golfa oraz ustawienie trybun przy 
boisku sportowym. Zakup dużych szachów. 
Zagospodarowanie terenów zielonych. 

261 000,00 

R0041 Rewitalizacja terenów 
przylegających do Fortu II 
im. Stefana Czarnieckiego 
wraz z budową ścianki do 
wspinaczki boulderingowej. 

Tereny zielone przylegające do 
Fortu II wzdłuż odcinka ul. 
Rydygiera oraz ul. Mocarskiego. 

Wykonanie ścieżek spacerowych z kostki 
brukowej. Instalacja 8 ławek oraz 12 koszy na 
śmieci. Budowa ścianki do wspinaczki 
boulderingowej w formie obelisku. 

120 000,00 

R0042 Wyposażenie ogrodu 
żłobka w zabawki 
ogrodowe celem 
utworzenia całorocznego 
bezpiecznego dla małych 
dzieci placu zabaw wraz z 
wymianą betonowego 

Osiedle Rubinkowo; teren 
ogrodu Żłobka Miejskiego Nr 2 w 
Toruniu. 

W ramach projektu zostanie urządzona 
specjalna strefa zabaw dla małych dzieci - 
wyposażona w zabawki ogrodowe 
zamontowane na stałe. Wykonanie 
nawierzchni tartanowej lub z płyt 
kauczukowych. Montaż ławek, koszy na 
śmieci i stojaków dla rowerów. 

100 000,00 



chodnika wewnątrz ogrodu 
na bezpieczną 
nawierzchnię typu tartan 
lub płyty kauczukowe 
gwarantujące bezpieczne 
przemieszczanie się małych 
dzieci. 

R0043 Mural. Wieżowiec - ul. Rydygiera 28. 
Ściana południowa. 

Wykonanie muralu przedstawiającego postać 
Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego oraz inne 
elementy historyczne. Wykonawca (w tym 
autor projektu) zostanie wyłoniony w trybie 
publicznego naboru ofert. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

38 000,00 

R0044 Era komputera - 
doposażenie pracowni 
komputerowej. 

Toruń, Dziewulskiego 41b, Zespół 
Szkół nr 31. 

Doposażenie pracowni komputerowej 
poprzez zakup 11 sztuk laptopów, tablicy 
interaktywnej, router, projektora. Ponadto 
możliwa będzie organizacja bezpłatnych 
kursów z obsługi komputera i Internetu 
skierowana dla mieszkańców osiedla w 
różnym wieku. 

32 350,00 

R0046 Remont nawierzchni ul. 
Kasztanowej oraz budowa 
nowych miejsc 
postojowych. 

Ulica Kasztanowa na odcinku od 
ul. Rydygiera w kierunku 
budynku przy ul. Kasztanowej 31 
(odcinek przy zachodniej stronie 
pawilonu "Olimp"). Parking od 

Przebudowa ulicy oraz budowa parkingu. 
Wymiana nawierzchni chodników i drogi na 
kostkę betonową - polbruk. Realizacja 
możliwa pod warunkiem uzyskania zgody 
właściciela terenu. 

247 000,00 



strony wschodniego szczytu 
budynku przy ul. Rydygiera 34. 

R0047 Remont nawierzchni ul. 
Kasztanowej - odcinek 
przylegający do pawilonu 
Olimp. 

Odcinek ul. Kasztanowej na 
północ od ul. Rydygiera, 
przylegający do zachodniej 
strony pawilonu handlowego 
Olimp. 

Wymiana zniszczonej nawierzchni na nową, z 
użyciem kostki brukowej. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

242 000,00 

R0048 Budowa chodnika ze 
ścieżką rowerową - w pasie 
drogi publicznej - Szosa 
Lubicka. 

Północna strona Szosy Lubickiej 
(od strony osiedla Rubinkowo), 
na odcinku od ul. Jamontta do ul. 
Działowskiego. 

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji i 
budowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz 
zagospodarowanie przyległego terenu 
zielonego. Powstanie też oznakowanie 
pionowe i poziome na całym odcinku objętym 
projektem. 

225 000,00 

Rudak (7 projektów) 

RU0007 Mini park rekreacyjny. Lewostronna część Torunia; 
osiedle Rudak; ul. Rudacka 
działka nr 210 (nr 
administracyjny). 

Projekt przewiduje montaż betonowego stołu 
do piłkarzyków i do tenisa stołowego oraz 
postawienie betonowych ławek parkowych (3 
sztuki). Teren zostanie utwardzony płytami 
betonowymi lub glikożwirem. 

20 000,00 

RU0009 Mini-orlik. Remont i 
przebudowa obiektów 
sportowych i 
rekreacyjnych. 

Ul. Podgórska 17-19 (działka 
geodezyjna nr 29/2). 

Przebudowa istniejącego boiska sportowego 
przy ul. Podgórskiej. Zakres zadań: 
przygotowanie terenu, ułożenie syntetycznej 
trawy, montaż bramek wraz z siatkami, 

280 000,00 



wymiana ławek oraz montaż ogrodzenia. 

RU0011 Projekt "6 razy TAK dla 
sześciolatka". 

Szkoła Podstawowa nr 17 w 
Toruniu, ul. Rudacka 26-32. 

Przystosowanie budynku „starej szkoły” do 
pobytu i nauki dzieci młodszych. Główne 
zadania: remont określonych sal lekcyjnych, 
korytarzy i klatek schodowych, poprawienie 
stanu oświetlenia korytarzy, przeniesienie 
pracowni komputerowej, stworzenie miejsca 
wypoczynku i zabawy poprzez odpowiednie 
wyposażenie jednej sali. 

100 000,00 

RU0012 Budowa mini-orlika na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 17 na 
Rudaku. 

Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Rudacka 26-32, 87-100 Toruń. 

Budowa mini-orlika w miejscu obecnego 
boiska w standardzie nieodbiegającym od 
innych tego typu obiektów w mieście. 

270 000,00 

RU0013 Modernizacja drogi 
wewnętrznej, chodnika, 
naprawa lub wymiana 
oświetlenia oraz 
przystosowanie przyległego 
terenu pod parking 
samochodowy. 

Lewobrzeżna część Torunia, 
dzielnica Rudak, ul. Strzałowa 1, 
3, 5, z przyległym terenem. 

Poprawa stanu drogi, chodnika oraz 
modernizacja oświetlenia. Budowa parkingu 
na terenie przylegającym do remontowanej 
ulicy. Realizacja możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu. 

285 250,00 

RU0014 Budowa ulicy Zagłoby, na 
odcinku od ul. 
Wołodyjowskiego do ul. 
Kmicica. 

Toruń, Rudak. Ulica Zagłoby, na 
odcinku od ul. Wołodyjowskiego 
do ul. Kmicica. 

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji, 
ułożenie podbudowy jezdni i nawierzchni 
asfaltowej. Wykonana będzie także 
kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne oraz 
chodniki i zjazdy do posesji.  

93 000,00 



RU0015 Budowa parkingu dla 
nieruchomości Strzałowa 1, 
Strzałowa 3, Strzałowa 5. 

Działka nr 101/3, KW 
TO1T/00052665/8, 
zlokalizowana przy budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych 
Strzałowa 1, Strzałowa 3, 
Strzałowa 5. 

Wykonanie parkingu na 15 miejsc 
postojowych, z kostki brukowej, przy 
nieruchomościach Strzałowa 1, 3, 5 (wraz z 
dojazdem). 

58 000,00 

Skarpa (14 projektów) 

SK0025 Odchudzamy uczniowskie 
plecaki. 

Zespół Szkół nr 5, 87-100 Toruń, 
ul. Wyszyńskiego 6. 

Wyposażenie Zespołu Szkól nr 5 w szafki 
uczniowskie dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 18 i Gimnazjum nr 18 z klasami 
sportowymi i oddziałami integracyjnymi. 

50 000,00 

SK0026 Utworzenie i wyposażenie 
sali terapii Integracji 
Sensorycznej "Świat 
zmysłów". 

Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. 
Wyszyńskiego 1/5. 

Wyposażenie sali szkolnej w sprzęt potrzebny 
do prowadzenia zajęć terapii integracji 
sensorycznej: sprzęt podwieszany (np. 
platformy, huśtawki, hamak, deskorolka), 
sprzęt do normalizacji wrażeń zmysłowych w 
zakresie wzroku, słuchu, węchu, dotyku, 
równowagi oraz do poprawy funkcjonowania 
w zakresie dużej i małej motoryki.  

20 000,00 

SK0028 "Zagospodarowanie 
terenów Zespołu Szkół nr 5 
w Toruniu". 

Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. 
Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń. 

Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej, 
miejsc postojowych, dojazdu do windy dla 
uczniów niepełnosprawnych i części 
chodników. 

195 000,00 



SK0030 Rewitalizacja nawierzchni 
do wejścia głównego 
Zespołu Szkół nr 5. 

Zespół Szkół nr 5, ul. 
Wyszyńskiego 1/5. 

Wymiana chodnika przed wejściem główny 
do szkoły na kostkę brukową. W zależności od 
możliwości technicznych ułożenie logo szkoły 
z kostek brukowych innego koloru. 

150 000,00 

SK0032 Zdrowe gotowanie dla 
mieszkańców Skarpy. 

Klub "Zodiak" Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Na Skarpie". 

Organizacja 10 spotkań poświęconych 
zdrowemu odżywianiu dla dzieci, młodzieży i 
seniorów (łącznie dla 200 osób). Uczestnicy 
nauczą się pod okiem kucharza gotować 
zdrowo i smacznie. Wszystkie przepisy po 
zakończeniu cyklu zostaną zebrane i wydane 
w formie broszurki, która zostanie 
rozniesiona przez gospodarzy domów do 
wszystkich mieszkań znajdujących się na 
terenie osiedla. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

20 000,00 

SK0034 Stół betonowy do tenisa 
stołowego na zewnątrz. 

Teren III Liceum 
Ogólnokształcącego, ul. Raszei 1. 

Montaż stołu betonowego do tenisa 
stołowego na zewnątrz, z zaokrąglonymi 
obrzeżami i aluminiowym profilem dla 
bezpieczeństwa oraz zaimpregnowany w celu 
zapewnienia odporności na warunki 
atmosferyczne.  

4 000,00 

SK0035 Boisko do gry w piłkę 
ręczną o nawierzchni 
bezpiecznej. 

Osiedle Skarpa - nieruchomość 
Bożena I - lokalizacja przy ul. 
Szosa Lubicka 154. 

Wykonanie boiska do gry w piłkę ręczną o 
nawierzchni bezpiecznej oraz wyposażenie 
obiektu w 2 bramki, piłkochwyty, siedziska 
(20 sztuk), 4 kosze boczne, oświetlenie 

350 000,00 



lampami energooszczędnymi typu LED, 
ogrodzenie z furtką umożliwiającą zamykanie 
boiska po godz. 20:00. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

SK0036 Oświetlenie ścieżek 
pieszych w parku na 
osiedlu Skarpa w części 
sektora Maciej.  

Park osiedlowy w sektorze 
Maciej pomiędzy blokiem 
Mossakowskiego 4 w kierunku 
południowym do bloków 
mieszkalnych przy ul. Przy 
Skarpie 23. Zakres prac: 
wykonanie oświetlenia 
wewnętrznych ścieżek 
spacerowych w części parku 
sektora Maciej. 

Wykonanie oświetlenia wewnętrznych 
ścieżek spacerowych w części parku sektora 
Maciej. 

100 000,00 

SK0039 Ścianka wspinaczkowa dla 
mieszkańców Skarpy. 

Sala Gimnastyczna III Liceum 
Ogólnokształcącego przy ulicy 
Raszei 1 w Toruniu. 

Budowa ścianki wspinaczkowej w sali 
gimnastycznej wraz z zakupem sprzętu (kaski, 
liny zabezpieczające). Ścianka będzie 
wykorzystywana w trakcie lekcji w-f przez 
uczniów, a także będzie udostępniona za 
niewielką opłatą dla mieszkańców osiedla. 

72 000,00 

SK0041 "Jak Cię widzą tak Cię 
piszą" - poprawa wizerunku 
otoczenia szkoły - Zespołu 
Szkół nr 5 poprzez wymianę 
ogrodzenia. 

Zespół Szkół nr 5 w Toruniu ul. 
Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń. 

Wymiana ogrodzenia wokół placu szkolnego, 
boisk szkolnych oraz placu przed wejściem do 
Zespołu Szkół nr 5. 

200 000,00 



SK0043 Mural o tematyce 
edukacyjno-sportowej. 

Zachodnia elewacja budynku 
mieszkalnego przy ul. Suleckiego 
4. 

Realizacja muralu o tematyce edukacyjno-
sportowej na zachodniej elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Suleckiego 4. Realizacja 
projektu uzależniona od zgody właścicieli 
budynku na umieszczenie muralu na elewacji. 
Wykonawca (w tym autor projektu) zostanie 
wyłoniony w trybie publicznego naboru ofert. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu. 

14 000,00 

SK0044 Eko street art - muralowa 
ścieżka edukacyjna. 

Osiedle Skarpa - Nieruchomość 
Regina. 

Stworzenie pierwszej edukacyjnej ścieżki 
ekologicznej w Europie przebiegającej na 
terenie blokowiska. Trasa złożona będzie z 5 
murali podnoszących świadomość 
ekologiczną dzieci i dorosłych. Ponadto 
zostanie uruchomiona aplikacja na telefon 
oraz strona www. Wykonawcy (w tym autor 
projektu, aplikacji, dydaktycy) zostaną 
wyłonieni w trybie publicznego naboru ofert. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu. 

65 000,00 

SK0045 Wygodne miejsce nauki. Szkoła Podstawowa nr 32 im. 
Armii Krajowej, Toruń, ul. 
Kosynierów Kościuszkowskich 11. 

Zakup zestawów stolików i krzeseł 
uczniowskich oraz biurek nauczycielskich do 8 
sal lekcyjnych. 

43 536,00 

SK0046 Szkoła XXI wieku - 
efektywna i atrakcyjna. 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. 
Armii Krajowej, Toruń, ul. 
Kosynierów Kościuszkowskich 11. 

Zakup tablic interaktywnych do 9 sal 
lekcyjnych. Tablice ułatwiają przekazywanie 
wiedzy uczniom przy użyciu mediów 

86 940,00 



elektronicznych. Większość podręczników 
stosowanych w szkole posiada wersję 
multimedialną, a również nauczyciele 
przygotowują dodatkowe materiały 
multimedialne. 

Staromiejskie (5 projektów) 

SM0047 Rozbudowa placu zabaw i 
dostosowanie go dla dzieci 
w wieku 1-3 lata.  

Ul. B.Głowackiego 48, przy górce 
saneczkowej. 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i 
stworzenie miejsca przeznaczonego dla dzieci 
od 1 roku życia (bezpieczna nawierzchnia, 
ogrodzenie, huśtawka, kiwak, domek-labirynt, 
mały zamek ze zjeżdżalniami i kładkami, stolik 
z ławeczkami. Uzupełnienie ubytków na górce 
saneczkowej. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

90 000,00 

SM0048 Rewitalizacja podwórza: 
Piekary / Kopernika / 
Ducha Św. / Rabiańska. 

Podwórko (teren zielony) 
pomiędzy ulicami Piekary / 
Kopernika / Ducha Św. / 
Rabiańska; działki nr 169/2, 
168/4, 170/2, 172/2 (własność 
Gminy Miasta Toruń), 
powierzchnia łącznie: 0,0615 ha. 

Projekt zakłada poprawę estetyki i stworzenie 
miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców: rozbiórka zniszczonych 
murków, rewitalizacja zieleni, ogrodzenie 
terenu od północnej strony (oddzielenie go 
od parkingu), wymiana chodników i 
krawężników, wydzielenie miejsca do 
wystawiania worków ze śmieciami; 
wydzielenie miejsc do wystawiania karmy dla 

120 000,00 



kotów i ptaków. 

SM0050 Budowa siłowni 
zewnętrznej przy ul. PCK w 
Toruniu. 

Toruń, ul. PCK. Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej 
oferującej pełen zestaw ćwiczeń. W ramach 
projektu przewidziano także porady trenera 
w okresie 1 miesiąca od oddania siłowni. 
Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu. 

28 000,00 

SM0051 Nowoczesna szkoła z 
odpowiednimi warunkami 
do nauki, zabawy i 
odpoczynku. 

Zespół Szkół Nr 24 w Toruniu, ul. 
Ogrodowa 3/5. 

Projekt zakłada wymianę ławek i krzesełek w 
pomieszczeniach przeznaczonych dla klas 1-3, 
wymianę zniszczonej podłogi w sali zabaw 
oraz doposażenie sali w nowe zabawki, a 
także remont świetlicy szkolnej.  

58 000,00 

SM0053 "Rewitalizacja terenu" - 
przyjazna okolica na 
osiedlu  

Część działki miejskiej o numerze 
ewidencyjnym 636/35, obręb 10 
oznaczona w księdze wieczystej 
nr T01T/00066813/2 o 
powierzchni około 2000 m kw., 
pomiędzy trzema Wspólnotami 
Mieszkaniowymi Przy Rynku 
Wełnianym 5-7-9, Przy Rynku 
Wełnianym 11-13 oraz 
Czarnieckiego 2, 2a, 2b. 

Projekt przewiduje urządzenie zieleni, 
demontaż zniszczonych płyt chodnikowych i 
położenie nowych. Stworzenie małego placu 
zabaw z ogrodzeniem oraz kącika 
rekreacyjnego dla osób starszych. Montaż 
ławek, stojaków dla rowerów, koszy na śmieci 
i lamp parkowych. Naprawa i uzupełnienie 
wewnętrznej drogi asfaltowej. Usunięcie 
topoli zagrażającej bezpieczeństwu 
mieszkańców i samochodów. 

320 000,00 

Stawki (9 projektów) 



ST0013 Niszczony cmentarz - 
uszanujmy pamięć 
zmarłych. 

Ul. Rubinowa, Stawki, osiedle 
Piaski. 

Uporządkowanie oraz zakończenie dewastacji 
nieczynnego cmentarza. Uporządkowanie 
terenu i zieleni, ustawienie tablicy 
pamiątkowej. 

6 000,00 

ST0016 Skwer przy skrzyżowaniu 
ulic: Strzałowa / 
Artyleryjska. 

Skwer przy skrzyżowaniu ulic: 
Strzałowa / Artyleryjska. 

Zagospodarowanie skweru jako miejsca 
odpoczynku dla mieszkańców osiedla według 
opracowanego projektu. 

130 000,00 

ST0017 Utworzenie mini-parku 
wraz z palcem zabaw i 
siłownią zewnętrzną.  

Teren zielony w okolicy bloków 
wielorodzinnych przy ul. 
Włocławskiej 31E, F, G oraz 
Zimowej 21 i 21A - działka nr 438 
będąca własnością Gminy Miasta 
Toruń bez wieczystego 
użytkowania. Proponuję 
realizację projektu na obszarze 
ok. 1/3 jej powierzchni - w części 
południowo-wschodniej. 

Przystosowanie terenu dla celów 
rekreacyjnych mieszkańców okolicznych 
budynków. W ramach projektu zostaną 
usunięte chore i uschnięte drzewa, 
zbudowane alejki, ławki, mały ogrodzony plac 
zabaw (piaskownica, huśtawki, domek dla 
dzieci), mała siłownia zewnętrzna dla 
dorosłych (2-3 urządzenia), kosze na śmieci, 
2-3 latarnie wzdłuż alejki i na placu zabaw; 
założony trawnik, zamontowane tablice 
edukacyjne dot. gatunków drzew, ptaków itp. 

100 000,00 

ST0018 Modernizacja placów 
zabaw i urządzenie 
stanowisk terenowej 
rekreacji czynnej na OM 
"Okólna".  

Osiedle Mieszkaniowe "Okólna". Demontaż przestarzałych urządzeń, montaż 
ławek i nowych urządzeń na trzech placach 
zabaw: 1) plac zabaw ul. Okólna 142 B-C, 2) 
plac zabaw ul. Okólna 136-136 A, 3) plac 
zabaw ul. Włocławska 3. W ramach projektu 
na boisku sportowym przy ul. Włocławskiej 7 
B-D zostanie zdemontowana zniszczona 
karuzela i zamontowane urządzenia rekreacji 

80 000,00 



czynnej wraz z ławkami. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

ST0020 Kompleksowy remont 
toalet w dwóch budynkach 
Zespołu Szkół nr 14 w 
Toruniu. 

Budynek główny szkoły i pawilon 
Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu, 
ul. Hallera 79, 87-100 Toruń. 

Remont 7 toalet (5 w budynku głównym 
szkoły oraz 2 w pawilonie. Wymiana urządzeń 
sanitarnych, armatury łazienkowej, glazury. 
W przypadku niektórych toalet konieczna jest 
przebudowa instalacji kanalizacyjnej, 
wodociągowej i grzewczej, a także 
przestawienie drzwi wejściowych i montaż 
mechanicznych wentylatorów łazienkowych. 

140 000,00 

ST0021 Komputeryzacja szkoły w 
celu wprowadzenia 
dziennika elektronicznego.  

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu. Zakup 30 laptopów z oprogramowaniem 
systemu Windows 8 i pakietem Microsoft 
Office 2013 Porefessional w celu 
całościowego skomputeryzowania szkoły i 
wprowadzenia dziennika elektronicznego. 

76 500,00 

ST0023 Budowa odcinka ulicy wraz 
z miejscami parkingowymi. 

Toruń, osiedle Stawki, ul. 
Nenufarów. 

Budowa odcinka ulicy Nenufarów wraz z 
kilkoma miejscami postojowymi (od ronda 
przy ul. Szuwarów, długość odcinka ok. 100 
m). 

212 000,00 

ST0024 Wykonanie nowego 
chodnika przy budynkach 
Idzikowskiego 6, 4, 2. 

Stawki, ul. Idzikowskiego 6, 4, 2. Wykonanie chodnika w technologii polbruku. 48 000,00 

ST0025 Wykonanie nowych miejsc Stawki, ul. Armii Ludowej 4, 6, 8. Wykonanie 26 miejsc parkingowych (w 170 000,00 



parkingowych, oświetlenie 
pieszojezdni przy 
budynkach Armii Ludowej 
4, 6, 8. 

technologii polbruku lub utwardzane frezami 
z asfaltu) oraz montaż 6 lamp 
oświetleniowych. 

Wrzosy (6 projektów) 

W0021 Rozbudowa skateparku.  ul. Ugory / ul. Zbożowa. Projekt zakłada powstanie betonowej 
powierzchni do jazdy na deskorolce, rolkach 
oraz rowerem BMX. Dobudowana zostanie 
platforma do mini rampy, a także dokupione 
inne urządzenia: bank z quatrem i rollinem 
oraz funbox z piramidą, jumpbox. 

350 000,00 

W0022 Zewnętrzne stoły do tenisa 
stołowego. 

Orliki znajdujące się na terenie 
osiedla Wrzosy przy ul. 
Rzepakowej i ul. Zbożowej. 

Na każdym ze wskazanych orlików zostaną 
zainstalowane po dwa plenerowe stoły do 
tenisa stołowego. Paletki, piłeczki oraz siatki 
będą dostępne u opiekunów boisk. 

30 000,00 

W0023 "Sprzątaj po swoim pupilu - 
uczmy czystości". 
Usytuowanie koszy na 
zwierzęce odchody na pasie 
zieleni przy ul. Zbożowej. 

Pas zieleni wzdłuż ulicy Zbożowej 
(od ul. Ugory do ul. Szosa 
Chełmińska). 

Projekt zakłada zakup i montaż wzdłuż ulicy 
40 koszy na psie odchody, wraz z podajnikami 
woreczków / torebek higienicznych. 

25 000,00 

W0024 Przebudowa i remont 
chodnika przy Polo-
Markecie na Wrzosach, ul. 

Toruń, ul. Migdałowa 13 / 
Kwiatowa 1. 

Instalacja dodatkowego oświetlenia, 
wykonanie nowej nawierzchni i montaż 
monitoringu. Udrożnienie kanalizacji 

50 000,00 



Kwiatowa 1 / Migdałowa 
13. 

deszczowej. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

W0025 Budowa ulicy 
Winogronowej. 

Toruń, ul. Winogronowa. Wykonanie pieszojezdni o nawierzchni typu 
polbruk. Budowa miejsc parkingowych po 
obu stronach ulicy, zjazdów do posesji oraz 
wykonanie odwodnienia do kanału 
deszczowego poprzez wpusty uliczne. 

375 000,00 

W0026 Zakończenie przebudowy 
odcinka pieszojezdni ulicy 
Wiklinowej. 

Ul. Wiklinowa - pieszojezdnia 
(obręb 26, działka 18/6). 

Projekt zakłada dokończenie budowy ul. 
Wiklinowej przy użyciu kostki betonowej 
polbruk z uwzględnieniem wykonania 
odwodnienia do studni poprzez wpusty 
uliczne.  

230 000,00 

 
Łącznie 185 projektów. 
 
UWAGA! 
Projekty oznaczone kolorem czerwonym zostały umieszczone na liście do głosowania warunkowo, ponieważ przewidują działania na terenach 
(nieruchomościach) nienależących do Gminy Miasta Toruń. Jeżeli właściciele tych terenów (nieruchomości) wyrażą zgodę na realizację zadań 
na ich własności, a także późniejsze utrzymanie powstałych obiektów i zapewnienie dostępu dla wszystkich mieszkańców Torunia, projekty te 
pozostaną w wykazie. Jeżeli nie wyrażą zgody, projekty zostaną wykreślone z listy zadań poddanych pod głosowanie. 
 
 
Głosowanie odbędzie się w dniach 21-30 czerwca 2014 r. 
 
/-/ 
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