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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

JAKUBSKIE-MOKRE 

 

ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Opis na stronę internetową 
Koszt 

zaakceptowany 

JM0073 Mural na budynku 
Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Szkoła Podstawowa nr 
2 w Toruniu, ul. 
Targowa 17. 

Kolorowy mural na ścianie sali 
gimnastycznej SP nr 2.  

Mural na Sali gimnastycznej SP 2 w Toruniu. 25 000,00 

JM0077 Rewitalizacja ciągu 
komunikacyjnego 
łączącego ulicę 
Sucharskiego i 
Bażyńskich. 

ciąg komunikacyjny na 
odcinku od 
Sucharskiego do 
Bażyńskich - od 
Bażyńskich 38 do 
Przychodni Lekarskiej 
Bażyńskich 40, wzdłuż 
płotu Zespołu Szkół nr 
7, działki 106/19, 
105/6. 

Rewitalizacja ciągu 
komunikacyjnego łączącego ul. 
Sucharskiego i Bażyńskich. 
Wymiana nawierzchni chodnika, 
nasadzenie drzew i krzewów, 
montaż ławek, stojaków na 
rowery oraz koszy na śmieci.  

Projekt polega na wymianie nawierzchni ciągu 
komunikacyjnego na kostkę brukową, nasadzenie 
krzewów i/lub drzew niskopiennych, montaż ławek, 
stojaków na rowery, koszy na śmieci i psie odchody. 

93 000,00 

JM0078 Zielony Zakątek - 
ekologiczny plac 
edukacyjny. 

Plac przy Szkole 
Podstawowej nr 23 w 
Toruniu, ul. Osikowa 
11. 

Budowa ekologicznego placu 
zabaw dla dzieci: wyrównanie 
terenu, nawiezienie ziemi, 
postawienie drewnianych ławek, 
wykonanie alejek wykończonych 
żwirem, drewnianymi i 
kamiennymi płytkami, 
wykonanie nasadzeń zieleni, 
postawienie edukacyjnych tablic 
informacyjnych i ekologicznych 
gier dydaktycznych. 

Zielony Zakątek - ekologiczny plac edukacyjny dla dzieci to 
wymarzony teren do realizowania lekcji na świeżym 
powietrzu. To miejsce, w którym dzieci chętnie odpoczną 
po lekcjach, zjedzą drugie śniadanie. Gdy tylko robi się 
cieplej za oknem z powodzeniem można wyjść z dusznych 
sal lekcyjnych i odbywać ciekawe zajęcia na łonie natury. 
Po południu może to być teren rekreacji dla rodziców, 
których pociechy chętnie spędzają czas na pobliskim 
Orliku czy placu zabaw. To miejsce pozwala łączyć 
przyjemne z pożytecznym. 

80 000,00 
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JM0081 Stanowiska 
garażowe dla 
rowerów.  

Przy SP nr 23 im. 
Kawalerów Orderu 
Uśmiechu przy ul. 
Osikowej 11. 

Wykonanie trwałych wiat 
wielostanowiskowych dla garaży. 

Szkoła Podstawowa promuje zdrowy styl życia od lat. 
Wielu uczniów i pracowników systematycznie korzysta ze 
środka lokomocji jakim jest rower. Udoskonalane trasy 
rowerowe zapewniają bezpieczeństwo dojazdu. Niestety, 
potrzebne są miejsca do zaparkowania roweru, najlepiej w 
miejscu pozwalającym sprawować dozór i pod dachem. 
Przed szkołą i za szkołą, obok Orlika można wybudować 
trwałe wiaty wielostanowiskowe. Korzystać z nich będą 
nie tylko osoby związane ze szkołą, ale wszyscy 
mieszkańcy korzystający z obiektów rekreacyjnych i 
sportowych wokół szkoły. 

30 000,00 

JM0082 Budowa parkingu 
wzdłuż ul. 
Brejskiego po 
stronie północnej. 

ul. Brejskiego. Budowa parkingu wzdłuż ul. 
Brejskiego po stronie północnej. 

Budowa miejsc postojowych we wskazanej w załączniku 
lokalizacji oraz budowa chodnika.  

70 000,00 

JM0086 Rowerem przez 
Mokre - zrelaksuj 
się! 

Zespół Szkół nr 7 w 
Toruniu. 

Montaż 50 nowoczesnych 
stojaków rowerowych oraz 
wymiana istniejących ławek. 

Mieszkańcy osiedla Mokre: rodzice i ich dzieci coraz 
częściej korzystają z rowerów jako środka transportu 
dziecka do szkoły. Dlatego konieczne jest zapewnienie 
bezpiecznego miejsca na pozostawiane rowery. W tym 
celu ważny jest montaż 50 nowoczesnych stojaków 
rowerowych. Możliwość bezpiecznego pozostawienia 
roweru przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym 
środkiem lokomocji, a tym samym wpłynie na 
propagowanie w mieście zrównoważonego transportu. 
Poza tym na terenie szkoły działa centrum rowerowych 
zawodów na orientację, co niesie potrzebę zapewnienia 
miejsc parkingowych dla uczestników. Dzieci, młodzież 
oraz starsi mieszkańcy osiedla przebywający na boiskach 
przyszkolnych korzystają z ławek otaczających boiska. 
Obecne ławki są zużyte i wymagają wymiany na 
nowoczesne i bezpieczne. Wyposażenie terenów 
przyszkolnych w ławki o łącznej długości 80m zapewni 
komfort spędzania wolnego czasu, a także podniesie 
standard wielu organizowanych na terenie szkoły imprez 
środowiskowych. Teren przyszkolny służy też 

65 000,00 
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najmłodszym mieszkańcom osiedla i ich opiekunom do 
nauki jazdy na rowerze, rolkach itp., stąd istnieje potrzeba 
montażu ławek, aby podnieść jakość spędzania wolnego 
czasu. 

JM0089 Wymiana fontanny 
osiedlowej przy ul. 
Świętopełka. 

Mini Park osiedlowy 
przy sklepie 
PoloMarket, 
naprzeciwko wieżowca 
przy ul. Świętopełka 
20-20c. 

Likwidacja istniejącej i 
wykonanie nowej fontanny z 
suchym brodzikiem, dyszami o 
zmiennym strumieniu wody i 
podświetleniu. Wykonany 
zostanie zakres prac do 
maksymalnej puli przeznaczonej 
na okręg Jakubskie-Mokre. 
 

Wymiana fontanny osiedlowej. Nowa fontanna nie będzie 
oparta o zbiornik wodny. Strunie wody wydobywać się 
będą bezpośrednio z podłoża, charakteryzować je będzie 
pulsacyjność i różna wysokość . Całość podświetlać będą 
różnokolorowe strumienie świetlne.  

498 062,00 

JM0090 Usunięcie drzew 
topoli (4 sztuki) 
rosnących wzdłuż 
płotu SP nr 6 przy 
ul. Łąkowej 13 oraz 
wykonanie 
rekultywacji pasa 
zieleni z 
nasadzeniami 
drzew iglastych.  

Pas zieleni między 
płotem SP nr 6 a 
budynkami 
mieszkalnymi SM 
"Kopernik". 

Usunięcie 4 szt. drzew topoli, 
rekultywacja pasa zieleni, 
wysianie trawy, nasadzenia 
zieleni, zabezpieczenie płotkiem. 

Usunąć 4 szt. drzew „mieszaniec europejski”. Wykonać 
rekultywację pasa zieleni wzdłuż płotu SP nr 6. Wysiać 
trawę oraz wykonać nasadzenia kompensacyjne drzewami 
ozdobnymi i iglastymi (jak np. jest na terenie 
wewnętrznym SP nr 6). Zabezpieczyć płotkiem przed 
zniszczeniem. 

5 000,00 
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