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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

BYDGOSKIE 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

B0159 Wielopokoleniowa 
Przestrzeń 
Rekreacyjna dla 
osiedla Fałata. 

Teren osiedla Fałata 
ograniczony ulicami 
Reja, Łukaszewicza 
oraz Fałata. 

Siłownia zewnętrzna, 2 stoły do 
ping-ponga, stół do piłkarzyków, 
ławki, stoły, kosze na śmieci, 
toaleta dla psów, stojaki na 
rowery, zagospodarowanie 
terenu zielenią oraz monitoring.  

Projekt został oparty o konsultacje społeczne „Zaplanuj z 
nami swoje miejsce na osiedlu”, które zostały 
zrealizowane wspólnie z Urzędem Miasta Torunia na 
przełomie 2014/2015. W trakcie konsultacji społecznych 
powstała koncepcja zagospodarowania terenu 
osiedlowego pomiędzy ulicami Reja, Fałata i Łukaszewicza. 
Na terenie osiedla oprócz parkingu znajdzie się miejsce dla 
mieszkańców osiedla, zarówno młodych jak i dla 
seniorów. Postawimy siłownię zewnętrzną, stoły do ping-
ponga i futbolu stołowego; urządzimy teren zielony. Dzięki 
projektowi na osiedlu pojawi się strefa wypoczynkowa ze 
stolikami i ławkami. 

140 000,00 

B0163 Przyroda w 
paluszku - 
toruńskie ZOO 
dostępne dla 
niewidomych. 

Ogród Zoobotaniczny 
w Toruniu przy ul. 
Bydgoskiej 7. 

Instalacja udźwiękowionych baz 
zewnętrznych przy wybiegach 
dla zwierząt (21 szt.) i wewnątrz 
budynków (2 szt.). Wykonanie 
tablic z opisami brajlowskimi i 
wypukłymi rysunkami (39 sztuk 
przy pomnikach przyrody, 
zwierzętach). Wykonanie 
dotykowego planu ogrodu zoo 
botanicznego z opisami 
brajlowskimi. Powstanie 
dotykowych książek (z 
wypukłymi rysunkami, opisami 

Bydgoskie Przedmieście jest wyjątkową okolicą, niestety 
jej walorów nie mogą w pełni docenić niewidomi I 
słabowidzący mieszkańcy. Czas w końcu to zmienić! 
Powinniśmy walczyć z ograniczeniami w przestrzeni 
publicznej, które napotykają osoby dotknięte 
dysfunkcjami wzroku, w tym również osoby starsze. 
Niewidomy, czy słabowidzący mieszkaniec powinien mleć 
takie same prawo i takie same możliwości samodzielnego 
uczestniczenia we wszystkich sferach życia publicznego, 
już dziś zróbmy pierwszy krok w kierunku pozytywnej 
zmiany. Zacznijmy od naszej najbliższe] okolicy. Ogród 
Zoobotaniczny w Toruniu jest fantastycznym obiektem, 
chcemy by osoby niewidome za pomocą zmysłu dotyku i 

100 000,00 
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zwierząt). słuchu mogły "zobaczyć" go tak, jak odbierają go osoby 
widzące. Projekt zakłada stworzenie systemu 
informacyjnego o toruńskim zoo dla osób niewidomych i 
słabowidzących poprzez zainstalowanie modułów 
udźwiękawiających oraz tablic z opisami brajlowskimi i 
wypukłymi rysunkami. Dodatkowo powstaną dotykowe 
książki przedstawiające mieszkańców zoo. Ogród prowadzi 
serię zająć edukacyjnych dla najmłodszych, dzięki 
naszemu projektowi będą mogły w nim w pełni 
uczestniczyć również niewidome dzieci i młodzież. 

B0164 Bezpieczniej do 
przedszkola.  

Parking u zbiegu ulic 
Gagarina/Sienkiewicza, 
przy PM nr 17. 

Chodnik wzdłuż ogrodzenia oraz 
budowa 11 miejsc parkingowych 
przy Przedszkolu Miejskim nr 17 
(ul. Gagarina 210) 

Wnioskujemy o wykonanie chodnika prowadzącego do 
Przedszkola Miejskiego Nr 17, przy ul. Gagarina 210. 
Planujemy także budowę 11 miejsc postojowych (w tym 
jedno dla osoby niepełnosprawnej) - zlokalizowanych 
zaraz obok Przedszkola. Chodnik - jest w złym stanie 
technicznym i wymaga naprawy. Rodzice dzieci 
uczęszczających do Przedszkola borykają się codziennie 
także z problemem znalezienia miejsca postojowego dla 
swoich pojazdów. Obecnie zmuszeni jesteśmy parkować 
na trawniku i przy wjeździe do Przedszkola - co stwarza 
duże niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji, jak również 
potrącenia pieszych. 

100 000,00 

B0165 Remont ulicy 
Danielewskiego 
wraz z chodnikami.  

Bydgoskie 
Przedmieście ulica 
Danielewskiego, obręb 
12, działki w zarządzie 
MZD 207/1, 209, 211, 
213,247,248. 

Remont nawierzchni ulicy 
(zachowanie bruku) oraz 
chodników (ewentualna 
wymiana nawierzchni) o łącznej 
powierzchni ok. 740 m2. 

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy z 
zachowaniem charakteru tzw. „kocich łbów” oraz remont 
chodników z ewentualną wymianą ich nawierzchni. 
Powierzchnia remontu to około 240m2.  

165 000,00 

B0166 Kukuryku na 
patyku czyli 
wiejsko w środku 
miasta - piknik 
integracyjny. 

Boisko Zespołu Szkół nr 
26, ul. Fałata 88/90. 

Piknik integracyjny dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 26 (uczniowie z 
niepełnosprawnością 
intelektualną) oraz mieszkańców 
osiedla Bielany na przełomie 
maja i czerwca 2016 roku.  

Projekt zakłada organizacją pikniku integracyjnego dla 
uczniów Zespołu Szkół Nr 26 (uczniowie z 
niepełnosprawnością intelektualną) i mieszkańców osiedla 
Bielany (w pobliżu ul. Fałata). Termin realizacji to przełom 
maja i czerwca 2016 r. Na terenie boiska szkolnego 
zostaną zaaranżowane stanowiska z wiejskimi zwierzętami 

13 500,00 
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(kury, kaczki, gęsi, kozy, kucyki itp.), produktami 
regionalnymi, maszynami rolniczymi. Zorganizowane 
zostaną: konkurencje ruchowe z nagrodami, aktywności 
plastyczne, jazda na kucykach, zabawy na trampolinie i 
dmuchanej zjeżdżalni. Podczas imprezy planowany jest 
poczęstunek: kiełbaski z grilla, grochówka z kuchni 
polowej, lody, wata cukrowa i napoje. 

B0167 Plac manewrowy - 
bezpieczny i 
zdrowy. 

Szkoła Podstawowa nr 
11, ul. Gagarina 36. 

Wymiana nawierzchni boiska na 
kostkę brukową; ułożenie z 
kolorowej kostki brukowej placu 
manewrowego; podpięcie 
instalacji elektrycznej do 
sygnalizatorów świetlnych na 
placu manewrowym. 
Wyposażenie placu: 4 
dwukomorowe sygnalizatory 
świetlne, zestaw znaków 
drogowych, 2 gokarty, rowerowy 
tor przeszkód, 10 ławeczek. 

Zagospodarowanie boiska szkolnego do nauki zasad 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz 
ukazanie szerszego kontekstu powszechnego 
wykorzystywania roweru, jego oddziaływania na stan 
środowiska, zdrowie, powszechną mobilność i 
bezpieczeństwo na drogach. Celami projektu jest 
proponowanie działań edukacyjnych promujących rolę 
roweru w systemie transportowym Torunia i praktyczna 
nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone dla 
uczniów i ich rodziców. W ramach projektu zostanie 
wymieniona stara nawierzchnia boiska na nową kostkę 
brukową, ułożony z kolorowej kostki brukowej plac 
manewrowy, podpięta instalacja elektryczna do 
sygnalizatorów świetlnych na placu manewrowym. Plac 
zostanie wyposażony w cztery dwukomorowe 
sygnalizatory świetlne, zestaw znaków drogowych, dwa 
gokarty, rowerowy tor przeszkód, 10 ławeczek. 
Doświadczenie i nawyki zdobyte na placu wpłyną na 
ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
pozwoli na umiejętne korzystanie ze ścieżek rowerowych 
miast. 

235 000,00 

B0169 Zagospodarowanie 
terenu osiedla w 
formie montażu 
ławek, siłowni 
zewnętrznej oraz 
stojaków do 
rowerów.  

Okolica ul. 
Łukasiewicza i Gagarina 
104-118 po stronie 
Przedszkola Miejskiego 
nr 9.  

Postawienie kilku ławek oraz 
stojaka na rowery, budowa 
siłowni zewnętrznej. 

W ramach budżetu partycypacyjnego powstał projekt, 
którego przedmiotem jest postawienie ławek, 
zewnętrznej siłowni oraz stojaków do rowerów. wskazany 
teren należy do Gminy Miasta Toruń. Zarówno ławki jak i 
siłownia zewnętrzna oraz stojaki do rowerów są tu 
konieczne, gdyż w okolicy nie ma tego typu sprzętów. 

50 000,00 
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B0170 Przystanek Od 
Nowa. Budowa 
parkingu przy 
kompleksie Od 
Nowa, APL, Hotele 
Asystenckie nr 1 i 
2. 

Teren przyległy do 
posesji przy ul. 
Gagarina 39. 

Budowa parkingu (ok. 40 miejsc), 
dróg dojazdowych i wykonanie 
odprowadzenia wody opadowej. 
Oświetlenie terenu. 

Budowa kompleksu parkingowego przy ulicy Gagarina, na 
terenie usytuowanym pomiędzy klubem Od Nowa, 
Akademicką Przychodnią Lekarską oraz Hotelami 
Asystenckimi. Parking ma służyć osobom korzystającym z 
usług Przychodni Lekarskiej przy ulicy Gagarina 39 oraz 
osobom przyjeżdżającym na imprezy organizowane w 
klubie Od Nowa przy ulicy Gagarina 37 a. 

230 000,00 

B0171 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. 

Modernizacja ogrodzenia, 
uporządkowanie zieleni, remont 
drogi wewnętrznej, ustawienie 
stojaków na rowery, naprawa 
chodników, budowa placu zabaw 
z miękką nawierzchnią, 
stworzenie kącika szachowego 
dla osób starszych, budowa 
boisk sportowych (koszykówka, 
siatkówka) lub siłowni 
plenerowej, postawienie ławek 
oraz koszy na śmieci, montaż 
oświetlenia, budowa 
monitoringu, postawienie tablicy 
edukacyjnej lub wykonanie 
muralu na temat historii osiedla. 

Głównym celem przedstawionego projektu jest 
odtworzenie dawnego „blasku" fragmentu osiedla 
bydgoskiego zwanego „Osiedlem Zus-u". Prace 
przeprowadzone w ramach tego projektu podwyższą 
standard życia mieszkańców oraz wpłyną korzystnie na 
poprawę całego wizerunku Bydgoskiego Przedmieścia. 
Uporządkowanie obecnego terenu i dosadzenie nowej 
zieleni, a także stworzenia ogrodzonego placu zabaw, 
kącika rekreacyjnego dla starszych osób, zamontowanie 
siłowni plenerowej, ławek parkowych, koszy na śmieci 
oraz oświetlenia w formie lamp parkowych, uczyni to 
miejsce przyjaznym dla mieszkańców oraz miejscem w 
którym mieszkańcy w bezpieczny i przyjemny sposób będą 
mogli odpocząć i spędzić czas w gronie swoich znajomych, 
dzieci bądź wnuków. Ważnym argumentem 
przemawiającym za tym projektem jest to że, „ Osiedle 
Zus-u" znajduje się w bliskim sąsiedztwie Starówki 
naszego pięknego Miasta Torunia. Wielu mieszkańców 
naszego miasta jak i turystów oraz studentów ma na co 
dzień kontakt z tym osiedlem. Prace przeprowadzone na 
tym terenie w ramach tego projektu odtworzą 
historycznie klimat tego miejsca, czyniąc je wizytówką 
Miasta Torunia w części Bydgoskiego Przedmieścia. 

530 000,00 
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