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CH0075 Wymiana
nawierzchni
asfaltowej,
wykonanie
chodnika i miejsc
postojowych.

ul. Żelazna w Toruniu.

Wymiana nawierzchni
Wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową,
asfaltowej, wykonanie chodnika i wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do
miejsc postojowych, ul. Żelazna. wieżowca, oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla
mieszkańców osiedla.

200 000,00

CH0076 Remont
nawierzchni
asfaltowej, wraz z
miejscami
postojowymi.
Zjazd z Trasy
Średnicowej
Północnej.

Ul. Wiązowa w
Toruniu.

Remont nawierzchni asfaltowej – Ul. Wiązowa, zjazd z Trasy Średnicowej Północnej. Remont
zjazd z Trasy Średnicowej do ul. nawierzchni asfaltowej, wraz z remontem miejsc
Wybickiego, remont 30 miejsc
postojowych.
parkingowych ul. Wiązowa.

160 000,00

CH0078 Budowa drogi.

Szosa Chełmińska 75A

Budowa pieszojezdni - Szosa
Chełmińska 75a.

Mieszkańcy Osiedla przy ul. Sz. Chełmińska 75A proszą o
wykonanie pieszojezdni utwardzonej asfaltem lub kostką
betonową na całej długości drogi prowadzącej do naszych
lokali. Od ponad 30 lat chodzimy po niezliczonej ilości
dziur i wybojów. Od tylu lat nie mamy „normalnej” drogi,
po której moglibyśmy swobodnie się poruszać i nikt nie
interesuje się tym tematem. Ponadto z naszej jedynej
drogi prowadzącej do naszych domów pozostała skarpa.
Jest to związane z trwającą budową drogi.

170 000,00

Postawienie dwóch latarni
drogowych LED.

Lokatorzy małego osiedla, którzy czują się zapomniani
przez władze miasta Torunia, proszą w ramach budżetu
partycypacyjnego o założenie 2 latarni. Jednej na

CH0079 Oświetlona droga Szosa Chełmińska 75A.
moim
bezpieczeństwem.

11 000,00

1

podwórzu domów mieszkalnych, natomiast drugiej przy
drodze lokalnej. Od ponad 30 lat nie możemy doprosić się
o oświetlenie, które ma na celu zapewnienie nam
bezpieczeństwa. Zamieszkujemy okolice na zadrzewionym
uboczu miasta, przez co obawiamy się o bezpieczeństwo
swoje i naszych dzieci. Wielokrotnie natykaliśmy się na
lisy, które blisko osiedla mają swoje siedlisko. Natomiast
na przydrożnej łące znajduje się lokalna pijalnia alkoholu
ludzi zmierzających tam prosto z pobliskiego sklepu
monopolowego.
CH0080 Remont ulicy
Dąbrówki.

Chełmińskie
Przedmieście.

Kompleksowy remont ulicy (od
wjazdu z ul. Legionów) wraz z
budową chodników.

Projekt zakłada remont ulicy Dąbrówki, która jest
łącznikiem pomiędzy ulicą Legionów i Lecha. Ulica
Dąbrówki ma status drogi gminnej, nieuporządkowanej.
Jest drogą wąską i nieutwardzoną. W ramach projektu
remontu ulicy Dąbrówki należy: wykonać dokumentację
projektową, wymienić nawierzchnię jezdni, wymienić
krawężniki, zaprojektować i wykonać chodniki dla
pieszych, wykonać nowe oznakowanie pionowe ulicy.

215 000,00

CH0081 Rozbudowa placu
zabaw i
wypoczynku
"Topolowy ludzik".

Teren placu zabaw dla
okolicznych bloków:
Hurynowicz 2-20, Szosa
Chełmińska 161-163,
Szosa Chełmińska 155155c; dz. 54/14.

Rozbudowa placu zabaw o
siłownię zewnętrzną (5
urządzeń, ogrodzenie), huśtawkę
„kwartet”, wbudowanie bramki
w ogrodzenie, postawienie
ławek i wykonanie nasadzeń,
wymiana opraw oświetlenia (8
szt.).

Projekt przewiduje rozbudowę placu zabaw i wypoczynku
o: 1) siłownię zewnętrzną: a) wygrodzenie części terenu
ogrodzeniem panelowym o wys. 1,2 m - ok. 300m2, b)
montaż 5 urządzeń siłowni: jeździec, biegacz, orbitrek,
twister, wioślarz; 2) huśtawkę "kwartet"; 3) wbudowanie
w istniejące ogrodzenie bramki (1 komplet) zabezpieczenie przed zniszczeniem płotu przez piłkarzy; 4)
urządzenie kącików seniorów i matek z wózkami: montaż
3 komplety ławek, nasadzenie 3 szt. drzew liściastych przy
kącikach; 5) wymiana oświetlenia terenu placu: wymiana
opraw istniejących typu parkowego na uliczne bez
wymiany istniejących słupów (8 szt.) celem zwiększenia
bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia publicznego.
Plac "Topolowy ludzik" służy do zabawy i wypoczynku
dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom wszystkich
bloków zlokalizowanych między ulicami: Sz. Chełmińska,
Żwirki i Wigury oraz św. Józefa.

115 000,00

2

CH0083 Skwer Borowików rewitalizacja
zielonych
obszarów
Chełmińskiego
KaszubskaBorowiacka.

Działki należące do
gminy: 294, 303 +
przyległy pas z
oznaczeniem z mpzp
S2-ZP1.

Utworzenie skweru
wypoczynkowego dla
mieszkańców (równanie terenu,
usunięcie śmieci i gruzu,
wykonanie nasadzeń, budowa
placu zabaw, postawienie ławek,
posianie trawy).

Na Chełmińskiej potrzeba więcej zieleni ! Projekt „Skwer
Borowików” to zagospodarowanie nieużytku na potrzeby
społeczności lokalnej. Potrzebujemy przestrzeni
rekreacyjnej, miejsca do zabaw dla dzieci, otwartej
przestrzeni do gier i spacerów. Zagospodarowanie
miejskich działek przy Borowików i Kaszubskiej zgodnie z
naszym projektem to podniesienie jakości i komfortu
życia. To stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.

140 000,00

/-/
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