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LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 
Wrzosy 

Numer 
ID 

Tytuł Lokalizacja Krótki opis 
Koszt 

zaakceptowany 

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 ul. 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. 
Kwiatowa 1 / Migdałowa 
13. 

Ul.. Migdałowa 13 / Kwiatowa 1. Instalacja dodatkowego oświetlenia, 
wykonanie nowej nawierzchni i montaż 
monitoringu. Udrożnienie kanalizacji 
deszczowej. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

50 000,00 

W0025 Budowa ul. Winogronowej. 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 ul. 
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 

 
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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