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W0028

Budowa
Toruń, osiedle Wrzosy,
pieszojezdni o
ulica Morelowa.
nawierzchni typu
polbruk, budowa
miejsc
parkingowych po
obu stronach ulicy,
zjazdów do posesji
oraz odwodnienia
do kanału
deszczowego
poprzez wpusty
uliczne.

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.

W0032

Wymiana
nawierzchni na
placu zabaw przy
ul. Zbożowej.

Wymiana nawierzchni na
Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępu do
syntetyczną na istniejącym placu infrastruktury edukacyjnej oraz zwiększenie integracji
zabaw.
dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Wrzosy.
Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia polityki
prorodzinnej w sposób praktyczny i niedyskryminacyjny
(infrastruktura ogólnodostępna). Z uwagi na
charakterystykę struktury zamieszkania w dzielnicy i
znaczący udział mieszkańców w wieku do 35 lat, a co za
tym idzie - dzieci, konieczne jest polepszenie dostępu dla
tego typu infrastruktury. Wrzosy są dzielnicą rozwijającą
się (np. JAR). Obecnie istniejąca infrastruktura jest
niewystarczająca. Przedmiot inwestycji do zrealizowania w

ul. Zbożowa przy
boisku sportowym
Orlik, Wrzosy.

Projekt budowy drogi ulicy Morelowej na osiedlu Wrzosy
w Toruniu zakłada wykonanie pieszojezdni o nawierzchni
typu polbruk, będącą również szlakiem łączącym ulicę
Sadową ze ścieżkami leśnymi na końcu ulicy Morelowej.
Na całej długości drogi po obu stronach zakłada się
miejsca parkingowe, zjazdy do posesji oraz wykonanie
odwodnienia do kanału deszczowego poprzez wpusty
uliczne. Obecny stan drogi utrudnia użytkowanie i dojazd
do posesji.

Koszt
zaakceptowany
290 000,00

140 000,00
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2016 roku obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z
wymianą nawierzchni na syntetyczną. Planowane dalsze
prace w następnych latach.
W0034

Wybieg dla psów.

Teren zielony między
ul. Słoneczną (za
przystankiem
autobusowym) a ul.
Chmielną.

Urządzenie wybiegu dla psów z
Urządzenie ogrodzonego wybiegu dla psów z wydzieloną
ogrodzeniem, wydzieloną strefą strefą dla małych psów, kosz z dystrybutorem torebek na
ławkami, koszem na śmieci,
psie odchody, kosz na śmieci, ławkami dla właścicieli.
koszem z dystrybutorem torebek
na psie odchody, ławkami dla
właścicieli, psią toaletą,
tablicami informacyjnymi.

40 000,00

W0046

Przebudowa drogi Ulica Figowa na
osiedlowej przy ul. odcinku od nr. 52 do
Figowej w Toruniu. nr. 31-33

Kompleksowa przebudowa drogi Przebudowa ulicy Figowej w dzielnicy Wrzosy w Toruniu.
– budowa pieszo jezdni,
chodnika, wykonanie zjazdów do
posesji z kostki brukowej.
Sugerowana nawierzchnia –
kostka brukowa (ze względu na
brak instalacji odprowadzenia
wód opadowych).

350 000,00

W0047

Budowa
ul. Zbożowa
śmietników oraz
śmietników na
odchody zwierzęce
wzdłuż ul.
Zbożowej.

Budowa śmietników oraz
śmietników na odchody
zwierzęce wzdłuż ul. Zbożowej.

Budowa śmietników wzdłuż chodnika na ulicy Zbożowej
wraz ze śmietnikami na odchody zwierzęce. Ulica Zbożowa
jest dość długą drogą, na której nie ma ani jednego
śmietnika. Generuje to niepotrzebne zaśmiecanie terenu.
Realizacja ma na celu ułatwienie wyprowadzania zwierząt
domowych z bloków zlokalizowanych przy ulicy. Na
osiedlu mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi, którzy
borykają się z problemem wpadania dzieci w pozostałości
zwierzęce. Niestety na ulicy nie ma ani jednego śmietnika,
który mógłby rozwiązać ten problem. Śmietnik może
służyć do obu celów zgodnie z postanowieniami miasta.
Myślę, że zlokalizowanie tutaj owych śmietników zamknie
usta posiadaczom zwierząt, którzy nie sprzątają po swych
czworonogach.

W0050

Osiedlowa

Rewitalizacja zieleni,

Przestrzeń rekreacyjna powstanie w centrum dzielnicy

Teren wokół budynku

3 000,00

340 000,00
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W0051

przestrzeń
rekreacji na
Wrzosach.

Zespołu Szkół nr 9
ograniczony ulicami:
Szosa Chełmińska,
Słoneczna, Rzepakowa,
Fasolowa oraz siłownia
zewnętrzna u zbiegu
ulic Szosa Chełmińska i
Fasolowa.

postawienie ławek, koszy na
śmieci, gazonów i stolików do
gry w szachy i warcaby,
stworzenie ścieżek spacerowych,
postawienie piaskownicy dla
dzieci, wybudowanie bieżni
lekkoatletycznej wraz ze
skocznią w dal, stworzenie
bezpiecznych miejsc
parkingowych dla rowerów i aut,
włączenie istniejącego
monitoringu do sieci Centrum
Zarządzania Kryzysowego.

Wrzosy. Osiedle liczy około 20 tys. mieszkańców i nie jest
zbyt bogate w infrastrukturę pozwalającą na wspólne
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Teren
wskazany w projekcie znajduje się wokół budynku Zespołu
Szkół Nr 9, gdzie zlokalizowane są boiska ORLIK I plac
zabaw Radosna szkoła oraz po drugiej stronie ulicy, gdzie
znajduje się siłownia zewnętrzna. Już teraz teren ten
wykorzystywany jest na festyny środowiskowe.
Wykonanie na tym obszarze rewitalizacji zieleni,
rozstawienie dodatkowych ławek I stolików do gry w
szachy I warcaby, stworzenie ścieżek spacerowych,
wybudowanie piaskownicy dla dzieci i bieżni
lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, stworzenie
bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów i aut,
będzie służyło zacieśnianiu więzi międzyludzkich i
międzypokoleniowych, dzięki wspólnemu korzystaniu z
terenu przez dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym wraz z rodzicami, młodzież oraz
seniorów. Bezpieczeństwo terenu może zapewnić
Istniejące oświetlenie oraz podłączenie monitoringu
zewnętrznego wokół szkoły i boisk ORLIK do sieci Centrum
Zarządzania Kryzysowego poprzez doprowadzony do
szkoły światłowód.

Plac zabaw dla
dzieci i siłownia
zewnętrzna przy
ul. Słowiczej.

ul. Słowicza, u wylotu
ul. Niedźwiedziej i
Sarniej. Jednostka ew.
046301_1 (Toruń),
Obręb 25, Arkusz 1,
Numer 45/2, Pow. ew.
5043, nr jedn. rej. 26

Budowa placu zabaw o
powierzchni ok. 100-150m2 oraz
siłowni zewnętrznej. Plac zabaw
wyposażony w instalacje dla
najmłodszych i starszych dzieci
(np. zjeżdżalnie, huśtawki,
piaskownica). Całość ogrodzona.

Projekt zakłada budowę placu zabaw o pow. ok. 100-150
m2 dla najmłodszych mieszkańców naszego osiedla oraz
siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych. Oba
obiekty mogą zostać zlokalizowane na miejskiej,
częściowo zalesionej działce przy ul. Słowiczej. Zachodnia
część Wrzosów (Wrzosy I) pozbawiona jest przestrzeni
publicznej dostępnej dla mieszkańców, zwłaszcza
najmłodszych. Dzięki wkomponowaniu istniejących drzew
plac zabaw i siłownia mogą zapewnić cień w upalne dni
oraz zapewnić dzieciom i ich rodzicom bliski kontakt z
przyrodą. Plac zabaw będzie wyposażony w instalacje
zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, m.in.

195 000,00
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zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownicę. Przestrzeń taka
pozwoli na lepszą integrację mieszkańców oraz
nawiązanie sąsiedzkich relacji pomiędzy dziećmi, jak
również pomiędzy ich rodzicami.

/-/
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