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K0045

Rozbudowa
infrastruktury
turystycznej i
komunikacyjnej w
Kaszczorku.

Przystanki autobusowe
i miejsca przy ulicy:
Fantazyjnej, Na Przełaj,
Dożynkowej,
Szczęśliwej.

Montaż wiat autobusowych na
przystankach przy ul.
Dożynkowej i Na przełaj (2 szt.)
oraz przeniesienie zadaszenia z
przystanku z ul. Na Przełaj na ul.
Fantazyjną. Montaż ławek w 8
lokalizacjach, kamieni polnych z
emotikonami, koszy na śmieci.
Nasadzenie róż, zbóż oraz
umieszczenie tablic
informacyjnych o ich nazwach.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i
komunikacyjnej w Kaszczorku" polega na a) dostawie i
montażu wiat przystankowych na ul. Na Przełaj i
Dożynkowa na przystanki w kierunku do centrum miasta,
b) dostawie i montażu ławek z oparciem wraz z
betonowymi koszami na śmieci w wybranych miejscach
Kaszczorka (głównie przy ścieżkach rowerowych, w
miejscach niezamieszkanych), c) stworzeniu miejsca
odpoczynku dla turystów na ul. Fantazyjnej przy skupisku
dzikich róż, d) wypełnienie miejsca między jezdnią a
chodnikiem na ul. Fantazyjnej ziemią i zasianie różnych
zbóż z tablicami informacyjnymi o Ich nazwach.

35 000,00

K0046

Ścieżka zdrowia z
alejkami
spacerowo biegowymi w
Kaszczorku.

Lasek miejski w
sąsiedztwie ulicy
Smoczej i Światowida
oraz lasek po obu
stronach ul.
Światowida.

Budowa dwóch ścieżek zdrowia
po 10 urządzeń każda - dla
dorosłych i dla dzieci. Regulacja
poszerzenie do 2 m i wysypanie
żwirem ścieżek spacerowych.
Postawienie łącznie 20 szt. ławek
z bali drewnianych.

Projekt obejmuje urządzenie kompleksu rekreacji
ruchowej i prozdrowotnej w Kaszczorku, na terenie
należącego do Gminy Miasta Toruń lasu o pow. 3,34 ha
(działka 384/14), w okolicach ulic Smoczej i Światowida.
Posadowienie na tym obszarze ścieżki zdrowia - w ciągach
dla dorosłych i dla dzieci oraz poszerzenie do 2 metrów i
wyrównanie nawierzchnią ziemno-żwirową istniejących
ścieżek spacerowych z zaadaptowaniem ich na alejki
spacerowo-biegowe. Projekt zakłada też zamontowanie
przy alejkach ławek z bali drewnianych, zakotwionych w
gruncie oraz koszy na śmieci. Dla dbałości o czystość tego
obszaru i stan ścieżek spacerowo-biegowych projekt
przewiduje zawarcie rocznej umowy z firmą zajmującą się

190 000,00
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takimi usługami. Ponadto projekt zakłada zawarcie rocznej
umowy z firmą ochroniarską na monitorowanie
kompleksu rekreacji ruchowej. W drugiej części projekt
przewiduje poszerzenie do 2 metrów i wyrównanie
nawierzchnią ziemna- żwirową istniejących ścieżek
spacerowych na obszarze przylegających do miejskiego
lasku (działka 384/14) lasów należących do Nadleśnictwa
Dobrzejewice, za aprobatą kierownictwa Nadleśnictwa
oraz zamontowanie wzdłuż tych alejek ławek z bali,
zakotwionych do gruntu.
K0047

Punkt widokowy
ul. Przyjaciół.
na skarpie Wisły w
Kaszczorku.

Wykonanie punktu widokowego
na skarpie Wisły na ul. Przyjaciół
wyposażonego w: drewniane
barierki z 3 stron, betonowy kosz
na śmieci, metalowy stojak dla
rowerów, 3 szt. ław z oparciem i
zadaszeniem, piaskownica.
Wykonanie ciągu pieszego ul.
Przyjaciół jako drogi do punktu.

W ramach projektu pt „Punkt Widokowy na skarpie Wisły
w Kaszczorku" na ul. Przyjaciół wnioskuje się o wykonanie:
drewnianych barierek z 3 stron, betonowego kosza na
śmieci, metalowego stojaka dla rowerów, 3 szt. ław z
oparciem i zadaszenie nad nimi, piaskownicy. Ponadto ma
zostać wykonana trasa rowerowo - spacerowa
umożliwiająca dojście i dojazd do tego miejsca.

25 000,00
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