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CHEŁMIŃSKIE 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

CH0001 Wniosek o zainstalowanie 
sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Żwirki i 
Wigury oraz św. Józefa 

Skrzyżowanie ulic Żwirki i 
Wigury oraz Św. Józefa na 
wysokości Szkoły 
Podstawowej Nr 5 

W ramach projektu zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5. 

210 000,00 

CH0008 Centrum Rozrywki 
"Chełmiunka" - piłkarzyki, 
szachy, ping-pong, bule 

Przy Orliku - ul. św. Józefa 26 W ramach projektu zostanie utworzone miejsce aktywnej rozrywki 
dla mieszkańców: betonowe stoły do ping-ponga; piłkarzyki; szachy, 
a także pole do gry w bule. 

25 000,00 

CH0010 Budowa chodnika i drogi 
łączącej ul. Rolniczą z ul. 
Grudziądzką 

Droga łącząca ul. Rolniczą z 
ul. Grudziądzką wyłożona 
płytami betonowymi 

W ramach projektu przewiduje się modernizację jedynej drogi 
dojazdowej od ul. Rolniczej do ul. Grudziądzkiej oraz budowę 
nowego chodnika. 

350 000,00 

CH0011 Budowa parkingu dla 
mieszkańców SM Rusałka 
przy ul. Rolniczej 

Teren Spółdzielni "Rusałka" 
przy ul. Rolniczej 

W ramach projektu powstanie 40 miejsc parkingowych przy ul. 
Rolniczej, na terenie SM Rusałka. Warunkiem realizacji jest 
zobowiązanie spółdzielni do ponoszenia kosztów bieżącego 
utrzymania, a także do do utrzymania parkingu jako 
ogólnodostępnego.  

180 000,00 

CH0014 Plac zabaw (skwer) dla 
psów 

Ulica Wybickiego, pomiędzy 
ulicami Grudziądzką i 
Legionów, na nowo 
powstającym terenie 
przyległym do ekranów 
akustycznych wzdłuż trasy 
średnicowej 

W ramach projektu zbudowany zostanie plac zabaw - skwer dla 
psów. Teren obsiany trawą, kilka drzewek liściastych, ławeczka, 
kosz na śmieci i ogrodzenie. Zachowany zostanie min. 2 metrowy 
odstęp od ekranów akustycznych. 

40 000,00 

CH0019 Remont ul. Andrzeja Ul. Andrzeja Boboli, odcinek W ramach projektu zostanie wyrównana i naprawiona nawierzchnia 217 500,00 



Boboli od ul. Żwirki i 
Wigury do ul. Długosza 

od ul. Żwirki i Wigury do ul. 
Długosza 

ulicy. Poprawione będą chodniki, a przy wjazdach do posesji zostaną 
obniżone krawężniki. Zostaną także zamontowane spowalniacze 
ruchu. 

CH0020 Remont ul. Andrzeja 
Boboli od ul. Żwirki i 
Wigury do ul. Długiej 

ul. Andrzeja Boboli, odcinek 
od ul. Żwirki i Wigury do ul. 
Długiej 

W ramach projektu ulica otrzyma nową nawierzchnię. Poprawione 
zostaną chodniki, a przy wjazdach do posesji zostaną obniżone 
krawężniki. Postawiona zostanie także jedna lampa uliczna. 

202 500,00 

CH0021 Plac zabawy i wypoczynku 
"Topolowy ludzik" 

Działka należąca do Gminy, 
oznaczona na planie 
zagospodarowania jako 54/14, 
ograniczona ulicami: 
Hurynowicz, Szosa 
Chełmińska, dalszy bieg ul. 
Długiej 

W ramach projektu plac zabaw zostanie odnowiony. Otrzyma 
bezpieczną nawierzchnię, nowe urządzenia, małe bramki do piłki 
nożnej, ławeczki oraz ogrodzenie. Posadzone zostaną drzewa, 
zasiana trawa. 

80 000,00 

CH0022 Skwer borowików Działki należące do gminy: 
294, 303 + przyległy pas z 
oznaczeniem z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego; s2-ZP1, 
pomiędzy ulicami: Kaszubska, 
Borowiacka, Wybickiego 

W ramach projektu powstanie skwer wypoczynkowy dla 
mieszkańców. Teren zostanie wyrównany i uporządkowany. 
Zamontowanych zostanie kilka urządzeń placu zabaw wraz z 
bezpieczna nawierzchnią. Posadzone będą drzewka i krzewy oraz 
posiana trawa.  

80 000,00 

CH0027 Siedziska na orliku oraz 
oświetlenie siłowni 
napowietrznej 

Orlik, ul. Polna 14a, Toruń W ramach projektu zostaną zainstalowane siedziska (16 sztuk) na 
terenie Orlika, wraz z wyłożeniem terenu pod siedziskami 
polbrukiem. Oświetlona zostanie także siłownia plenerowa 
zlokalizowana przy boisku. 

12 000,00 
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