
Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014 
Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

JAKUBSKIE-MOKRE 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

JM0004 Remont drogi - ul. 
Podchorążych wraz z 
montażem spowalniaczy 
ruchu 

Ul. Podchorążych W ramach projektu zostanie wyremontowany odcinek ulicy. Będzie 
wymieniona nawierzchnia jezdni oraz chodniki i zamontowane 
spowalniacze. 

180 000,00 

JM0008 Wybiegi dla psów Teren zielony przy ul. 
Gregorkiewicza za 
przystankiem autobusowym 
oraz Park przy ul. 
Waryńskiego 

W ramach projektu powstaną dwa wydzielone wybiegi dla psów we 
wskazanych wyżej lokalizacjach. Zostaną także zamontowane 
pojemniki na psie odchody. 

80 000,00 

JM0009 Tablice informacyjne o 
miejscach historycznych 
związanych z Jakubskiem i 
Mokrem 

Kilkanaście historycznych 
miejsc na terenie osiedla 
Jakubskie-Mokre 

W ramach projektu zostanie wykonanych oraz ustawionych 17 tablic 
informacyjnych na terenie osiedli Jakubskie i Mokre. Na tablicach 
zostaną umieszczone dane o historii poszczególnych miejsc wraz ze 
szkicem lub zdjęciem. 

20 000,00 

JM0010 Budowa parkingu na ul. 
Wojska Polskiego przy 
kościele parafii Chrystusa 
Króla. 

Przedłużenie istniejącego 
parkingu przy kościele do 
przejścia dla pieszych 

W ramach projektu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe na już 
istniejącym parkingu. 

35 000,00 

JM0013 Remont kapitalny ulicy 
Jana Olbrachta 

Ul. Jana Olbrachta od strony 
ul. Jana Sobieskiego 

W ramach projektu jezdnia i chodniki otrzymają nową nawierzchnię 
(od ul. Sobieskiego do torów). Ulica zostanie odwodniona, 
urządzona zostanie zieleń w pasie przydrożnym.  

100 000,00 

JM0015 Budowa chodnika przy ul. 
Fabrycznej w Toruniu 

Ul. Fabryczna W ramach projektu zostanie wybudowany chodnik w ul. Fabrycznej 
na odcinku od ul. Chrobrego do bramy ogrodów działkowych. 
realizacja wymaga uregulowania stanów prawnych gruntów. W 

120 000,00 



przypadku braku możliwości uzgodnień z właścicielami gruntów, 
zadanie będzie etapowane i w I etapie wybudowany zostanie chodnik 
pomiędzy ul. Chrobrego i ul. Kałamarskiego. 

JM0021 Wykonanie remontu 
mostków nad Strugą 
Touńską 

Ulice: Chrobrego, Batorego i 
Sucharskiego pomiędzy ul. 
Wojska Polskiego, a ul. 
Batorego 

W ramach projektu mostki zostaną umocnione, otrzymają nową 
nawierzchnię i poręcze. Zostaną także wyremontowane podejścia do 
mostków. 

60 000,00 

JM0022 Wymiana nawierzchni i 
wykonanie chodników przy 
ulicy Żelaznej od nr3 
(wzdłuż budynków Żelazna 
5, 11-11A do parkingów) 

Ulica Żelazna w Toruniu W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia odcinka 
ul. Żelaznej (od posesji nr 3 do parkingów) oraz wybudowany 
zostanie chodnik. 

245 000,00 
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