Budżet partycypacyjny Torunia 2016
LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE,
PONIEWAŻ SĄ JUŻ UJĘTE DO REALIZACJI W PLANACH MIASTA
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Tytuł
Turystyczna Aplikacja
Mobilna "Bydgoskie
Przedmieście".

CH0069 Rekreacja dla każdego
dużego i małego.

CH0082 Sport i rekreacja w
otoczeniu zieleni.

JM0076 Ulica Targowa wraca do
gry.

Lokalizacja

Krótki opis

Uzasadnienie

Obszar całego Bydgoskiego Aplikacja mobilna – multimedialny
Przedmieścia wraz z błoniami informator/przewodnik po Bydgoskim
nadwiślańskimi.
Przedmieściu. Aplikacja oparta na mapie z
atrakcjami turystycznymi wraz z ich zdjęciami i
opisem oraz z obiektami użyteczności
publicznej.

Toruń posiada miejską aplikację mobilną, która
pozwala na osiągnięcie funkcjonalności opisanych we
wniosku. Dlatego też realizacja projektu byłaby
nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.
W planach miasta na 2016 r. znajdzie się zadanie
polegające na opracowaniu i publikacji w aplikacji
miejskiej Toruń treści związanych z Bydgoskim
Przedmieściem, zgodnie z założeniami projektu.
Wzdłuż Trasy Średnicowej - Pasaż wypoczynkowo-rekreacyjny. Siłownia
Projekt zaplanowany do realizacji ze środków budżetu
plac pomiędzy barierą
zewnętrzna, mini fitness dla dzieci, street
miasta w latach 2015-2016. W roku 2015 opracowano
dźwiękochłonną, a
workout, stół do pong-ponga, ścianka
koncepcję zagospodarowania całego terenu wzdłuż
parkingiem przy ulicy
wspinaczkowa, ławki i alejki oraz
Trasy Średnicowej, która zostanie poddana
Wybickiego. Pomiędzy
zagospodarowanie terenu zielenią.
konsultacjom społecznym w okresie czerwiec-lipiec
ulicami Grudziądzka2015. Zakres rzeczowy i szczegółowe rozplanowanie
Legionów.
poszczególnych funkcji zostanie ustalone z
mieszkańcami w trakcie ww. konsultacji.
Teren pomiędzy Trasą
Budowa siłowni zewnętrznej. Wykonanie stołu Projekt zaplanowany do realizacji ze środków budżetu
Średnicową (ekrany),
kamiennego do gry w tenisa i do gry w szachy z miasta w latach 2015-2016. W roku 2015 opracowano
garażami przy ul.
siedziskami. Nasadzenie zielni i założenie
koncepcję zagospodarowania całego terenu wzdłuż
Małachowskiego a
ogrodu. Wykonanie brukowanych alejek z
Trasy Średnicowej, która zostanie poddana
ogrodzeniem budynków przy ławkami, mała architektura ogrodowa.
konsultacjom społecznym w okresie czerwiec-lipiec
ul. Końcowej 6, 8, 10.
2015. Zakres rzeczowy i szczegółowe rozplanowanie
poszczególnych funkcji zostanie ustalone z
mieszkańcami w trakcie ww. konsultacji
ul. Targowa 34 – 46 (część Remont końcowej części ul. Targowej
Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015, zapisane w
ulicy od skrzyżowania z ul. (nawierzchni i chodników), stworzenie miejsc
budżecie miasta na rok 2015.
Prądzyńskiego do końca).
parkingowych, ustawienie koszy na śmieci,
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zagospodarowanie terenu zielenią.
JM0080 Oczyszczenie, pogłębienie
oraz wykonanie alejek
spacerowych wraz z
ławeczkami przy stawach
wodnych.
JM0085 Montaż siłowni
zewnętrznej przy Zespole
Szkół nr 1 w Toruniu.
K0042

Remont nawierzchni
ul. Turystycznej.

K0044

Stanica Wodna Drwęcy
"Białe Góry".

O0225

Naprawa chodnika.

Stawy wodne przy ul.
Oczyszczanie, pogłębianie oraz wykonanie alejek Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015, zapisane w
Świętopełka 36D i 36 E oraz spacerowych wraz z ławeczkami przy stawach budżecie miasta na rok 2015.
36F.
wodnych.

Zespół Szkół nr 1 w Toruniu, Montaż siłowni zewnętrznej.
teren zielony od strony
Orlika, przy Strudze
Toruńskiej.
ul. Turystyczna na odcinku Wykonanie remontu/położenie nowej
od skrzyżowania z ul.
nawierzchni bitumicznej na ul. Turystycznej.
Księżycową do mostku na
rzece Drwęca.

Kaszczorek, okolice
skrzyżowania ul. Fantazyjnej
z ul. Zakole, wzdłuż rzeki
Drwęca.

Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015, zapisane w
budżecie miasta na rok 2015.

Koszt realizacji zadania przekracza pulę środków
przeznaczoną na okręg Kaszczorek. Ponadto
przebudowa ul. Turystycznej – II etap – zaplanowana
jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków
UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadanie
wpisane na listę rezerwową Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta.
Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015, zapisane w
budżecie miasta na rok 2015.

Wykonanie infrastruktury do wypoczynku:
pojemniki na odpady, zadaszone ławy,
przenośny sanitariat, wyznaczone miejsca
biwakowo-noclegowe, tablice informacyjnoedukacyjne, plaży. Renowacja 15 mb okopów
wojskowych na terenie stanicy, wykonanie
rzeźby, nasadzenia 20 drzew liściastych,
wykonanie 3 miejsc parkingowych przy
ul. Zakole wraz z utwardzeniem terenu ażurową
kostką brukową, postawienie ławki z oparciem
przy ul. Zakole.
Ul, Przy Kaszowniku - strona Naprawa chodnika i wytyczenie ścieżki
Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2015, zapisane w
północna.
rowerowej na ul. Przy Kaszowniku (strona
budżecie miasta na rok 2015.
północna) na odcinku znajdującym się przy
Przedszkolu Raczek i Cmentarzu Komunalnym nr
1.
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O0278

Renowacja i
Park Tysiąclecia na osiedlu
zagospodarowanie Parku Stawki.
Tysiąclecia.

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na
alejkach głównych i bocznych.Wykonanie
oświetlenia i postawienie ławek wzdłuż alejek.
Objęcie parku i toru rowerowego
monitoringiem. Oczyszczenie stawu i wykonanie
nasadzeń, posprzątanie terenu parku.
Postawienie zewnętrznego stołu do tenisa
stołowego i 2 stołów zewnętrznych do gry w
szachy z siedziskami oraz budowa toru
rowerowego.
Remont lokalu oraz zakup wyposażenia:
nagłośnienie audio, TV, stanowisko
komputerowe z Internetem, urządzenie
wielofunkcyjne, mini studio nagrań audio i
video, kamera, aparat foto, projektor, sprzęt
kuchenny i łazienkowy, kanapy, fotele, krzesła
składane, stoły bankietowe, stół bilardowy,
cymbergaj, lotki, piłkarzyki.

O0293

Klub Młodzieżowy FEJS
dla młodzieży z Torunia
od 13+.

Starówka.

P0049

Ścieżka rowerowa na ul.
Poznańskiej.

Od ul. Szubińskiej do Mostu Budowa ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej.
im. J. Piłsudskiego.

W0048

Boisko piłkarskie dla
Wrzosów.

Wrzosy.

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
syntetycznej (30m x 62 m) przy zbiegu ulic
Chabrowej i Storczykowej.

Miasto planuje kompleksowe zagospodarowanie ww.
terenu. Zadanie planowane jest do realizacji przy
współfinansowaniu ze środków UE w perspektywie
finansowej 2014-2020. Projekt wpisany na listę
rezerwową Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Aktualnie w budynku znajdują się zasiedlone lokale
mieszkalne. Miasto prowadzi proces wykwaterowań, a
po zwolnieniu mieszkań przez lokatorów budynek
poddany zostanie kompleksowej modernizacji.
Ponadto Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prowadzi
prace zmierzające do powstania Centrum Aktywności
Lokalnej na Starówce, którego jednym z elementów
będzie miejsce spotkań dla młodzieży. Cel
wnioskowanego projektu będzie zatem zrealizowany
w ramach działań podejmowanych przez miasto i
finansowanych ze środków budżetu.
Budowa ścieżki rowerowej będzie uwzględniona na
odcinku Plac Armii Krajowej – skrzyżowanie z ul.
Hallera w ramach przebudowy Trasy Staromostowej
oraz na odcinku Andersa – Szubińska, gdzie budowa
wydzielonej drogi rowerowej będzie możliwa w
ramach kompleksowej przebudowy drogi zgodnej z
zapisami mpzp i innych dokumentów. Natomiast na
odcinku Hallera – Andersa został wykonany remont
drogi w roku 2015 - ze względu na charakter drogi i
szerokości pasa drogowego nie było możliwości
wydzielenia ścieżki rowerowej.
Cel wskazany we wniosku planowany jest do
zrealizowania poprzez wydzierżawienie terenu pod
funkcję sportową.
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