Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014
Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
BYDGOSKIE
ID

Tytuł

Lokalizacja

B0007 Budowa placu zabaw dla dzieci Działki nr 35 i 36 znajdujące się
przy ul. Kasprowicza w Toruniu
młodszych

Opis na karcie
W ramach projektu zostanie odtworzony plac zabaw. Powstanie teren o
nawierzchni bezpiecznej, wyposażony w kilka urządzeń zabawowych
przeznaczonych dla dzieci młodszych.

Koszt
zaakceptowany
42 000,00

B0011 Naprawa chodnika

Toruń, ul. Łukasiewicza przy
posesji Kasprowicz 33

W ramach projektu zostanie naprawiony chodnik na narożniku ulic
Kasprowicza i Łukasiewicza.

5 000,00

B0013 Mural przy ul. Gałczyńskiego

Budynek garażu przy ul.
Gałczyńskiego 25 i przejściu
między budynkami w ul.
Broniewskiego 13-14

W ramach projektu wykonana zostanie kolorowa grafika (mural) na
elewacji garażu przy ul. Gałczyńskiego 25. Mural będzie poruszał
temat energii odnawialnej i recyklingu. Zostanie również nakręcony ok.
5-minutowy film z realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzona
kampania promocyjna w mediach. Realizacja projektu uwarunkowana
uzyskaniem zgody właściciela obiektu i pozytywną opinią Wydziału
Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.

8 869,00

B0014 Remont parkingu

Toruń, koniec ul. Kasprowicza
przy numerach posesji 33 i 34

W ramach projektu zostaną wyznaczone miejsca parkingowe na
zakończeniu ul. Kasprowicza oraz wyremontowana nawierzchnia
istniejącego parkingu. Realizacja wniosku uzależniona od uzyskania
zgody właściciela na udostępnienie ternu pod inwestycję, ponoszenia
kosztów utrzymania parkingu po jego wybudowaniu oraz udostępniania
jako parkingu publicznego.

60 000,00

B0023 "Trzynastka" się zmienia, etap Szkoła Podstawowa nr 13 im.
Jana Pawła II w Toruniu przy ul.
1
Krasińskiego 45/47

W ramach projektu przy szkole powstanie teren rekreacyjny dla
mieszkańców. Miejsce spotkań, kącik szachowy, plenerowa galeria
sztuki, stojaki rowerowe, dojście do pobliskiego placu zabaw. Teren
zostanie oznakowany. Uzupełnione zostanie ogrodzenie i
zmodernizowane schody wejściowe do szkoły oraz chodnik. Teren
otrzyma nową aranżację zieleni.

200 000,00

B0029 Park działa

Park Miejski na Bydgoskim
Przedmieściu

W ramach projektu, od wiosny do jesieni, będą organizowane cykliczne
zajęcia edukacyjne i działania artystyczne w przestrzeni Parku
Miejskiego. Działania będą dedykowane zarówno dzieciom jak i
osobom dorosłym. W przypadku wyboru zadanie będzie realizowane
przez wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub
poprzez powierzenie jednostce miejskiej.

30 000,00

B0030 Bydgoskie Zaprasza

Bydgoskie Przedmieście, 5
lokalizacji

W ramach projektu zostanie ustawionych 5 tablic informacyjnych o
historii i atrakcjach Bydgoskiego Przedmieścia. Lokalizacje tablic: plac
Rapackiego; róg Bydgoskiej/Konopnickiej; przystanek "Park Miejski";
przy targowisku na Mickiewicza; przy zajezdni na Sienkiewicza.
Lokalizacje oraz wygląd tablic muszą uzyskać akceptację Miejskiego
Konserwatora Zabytków.

20 000,00

B0031 Piekarskie Góry - Od Nowa

Piekarskie Góry - przy wejściu
od strony stacji benzynowej i na
tyłach garaży od ulicy Matejki

W ramach projektu teren zostanie zrewitalizowany i urządzony jako
wybieg dla psów. Ustawione zostaną pojemniki na psie odchody,
tabliczki kierunkowe do placyku, znaki informacyjne o funkcji terenu.
Ze względów bezpieczeństwa wybieg nie może być ogrodzony
żywopłotem.

40 000,00

B0033 Rewitalizacja oświetlenia i
chodników na osiedlu
Łukasiewicza Fałata

Ulica Łukasiewicza, odcinek
Fałata/Reja; chodnik Fałata 4852, Fałata 54, Fałata 42 - Fałata
80

W ramach projektu zostaną wymienione lampy uliczne na ul.
Łukasiewicza (od Reja do Fałata) oraz naprawiony chodnik.

100 000,00

B0035 Park "Góry Piekarskie"

Teren zielony tzw. "Góry
Piekarskie" pomiędzy ul.
Słowackiego a Kraszewskiego

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren „Gór
Piekarskich”. Powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, plenerowy
stół do ping-ponga i szachów. Wyznaczone zostaną alejki, postawione
kosze na śmieci, uporządkowana zieleń. Centralnym miejscem stanie
się fontanna. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

300 000,00

B0037 Siłownia zewnętrzna

Ul. Matejki 61

W ramach projektu zostanie utworzone miejsce spotkań dla
mieszkańców. Teren zostanie uporządkowany i ogrodzony.
Zamontowane zostaną urządzenia siłowni (6 do 8 elementów), ławki
oraz kosze na śmieci.

41 000,00

B0038 Zagospodarowanie narożnika
ul. Matejki i ul. Słowackiego

Ul. Matejki, ul. Słowackiego

W ramach projektu teren zostanie uporządkowany. Zostanie posadzona
zieleń, w tym krzewy ozdobne, zamontowane ławki, stoły do gier
(szachy, warcaby) oraz mały wodotrysk i kamera monitoringu
miejskiego.

30 000,00

B0040 Rewitalizacja terenów wokół
osiedla "Koszary" przy ul.
Mickiewicza. Etap pierwszy

Teren zielony pomiędzy
budynkami Mickiewicza 146
oraz Mickiewicza 148; ulica
Asnyka

W ramach projektu teren zostanie uporządkowany, powstanie plac
zabaw, siłownia plenerowa, betonowy stół do ping-ponga. Nasadzona
zostanie zieleń, zamontowane elementy małej architektury, tablica
informacyjna oraz lampa miejska i śmietnik dla pobliskich budynków.
Zostanie uspokojony ruch na ul. Asnyka poprzez wprowadzenie strefy
zamieszkania.

90 000,00

B0042 "Tablice informacyjne" - szlak
turystyczny śladami historii
miejsc i architektury

Stare Bydgoskie Przedmieście

W ramach projektu zostanie ustawionych kilkanaście tablic
informacyjnych z mapką Bydgoskiego Przedmieścia, opisujących szlak
turystyczny obejmujący atrakcje tej części miasta. Dodatkowo
powstaną tabliczki na ciekawych obiektach - z opisem historycznym
oraz starą fotografią. Wzory tabliczek oraz lokalizacje muszą być
uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

50 000,00

B0043 Budowa nowych miejsc
parkingowych i
uporządkowanie ruchu
samochodowego na terenie
"OSiedla ZUS-u", pomiędzy
budynkami: Mickiewicza 1921, Mickiewicza 23, Matejki
16-18, Matejki 20-22,
Krasińskiego 22-24 (KRAS) i
Krasińskiego 18-20.

Teren pomiędzy budynkami:
Mickiewicza 19-21, Mickiewicza
23, Matejki 16-18, Matejki 2022, Krasińskiego 22-24 (KRAS) i
Krasińskiego 18-20

W ramach projektu zostaną zmodernizowane istniejące i wykonane
dwa nowe parkingi (na terenie dawnych boisk). Powstanie ok. 50
nowych miejsc dla samochodów. Wyznaczone zostaną drogi
dojazdowe, wyremontowane chodniki. Od strony domów teren
parkingu zostanie obsadzony krzewami.

B0044 Odnowa muru sąsiadującego z
obiektem speedrowerowym

Osiedle Bydgoskie, ul. Bielańska W ramach projektu zostanie naprawiony mur okalający składnicę
66
złomu sąsiadującą z torem speedrowerowym.

B0045 Ruch i rekreacja na Rudelce

Tor saneczkowy Zajęcze Góry
oraz plac u wlotu toru Rudelka
przy Rondzie Hoffmana

W ramach projektu powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców.
Odnowiony będzie tor saneczkowy. Placyk u wylotu toru zostanie
odgrodzony krzewami. Powstanie tam też siłownia plenerowa.

250 000,00

8 930,00
70 000,00

B0046 Miejsce spotkań i zabaw w
parku na Chopina

/-/

Park Chopina, w obrębie
żywopłotu okalającego starą
piaskownicę

W ramach projektu zostanie urządzone miejsce rekreacyjne.
Odnowiona będzie piaskownica, wstawione ławki, stół do gry w szachy
i kosze na śmieci. Pojawią się także tablice informacyjne o zasadach
korzystania z terenu i z zakazem wchodzenia z psami.

15 000,00

