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Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

RUBINKOWO 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

R0001 Wybieg dla psów (psi park) 
dla Rubinkowa I 

Rydygiera 38 - łąka naprzeciw 
bloków przy ul. Kasztanowej - 
między Strugą Toruńską a 
ogrodami działkowymi - obok 
Torseedu 

W ramach projektu powstanie dwuczęściowy wybieg dla psów (dla 
małych i dużych zwierząt). Zostanie wyposażony w elementy 
zabawowe (ruchome pomosty, kładki, obręcze, huśtawki, tor 
przeszkód) ławki oraz pojemniki na odchody, a także stojaki na 
rowery. Teren zostanie ogrodzony. 

150 000,00 

R0004 Rewitalizacja terenu 
zielonego przy ul. Klonowej 

Teren zielony zlokalizowany 
pomiędzy mostkami (nad 
wodociągiem i Strugą 
toruńską) w ciągu ul. 
Kolonowej 

W ramach projektu teren zostanie uporządkowany. Pojawi się nowa 
zieleń, trawa, drobne nasadzenia. Wytyczone zostaną dwie alejki 
utwardzone tłuczniem (po okręgu), postawione będą betonowe ławki 
z drewnianymi siedziskami oraz kosze na śmieci. Ewentualnie 
remont oświetlenia terenu. 

55 000,00 

R0005 Instalacja siłowni na wolnym 
powietrzu 

Teren przylegający do placu 
zabaw dla dzieci 
zlokalizowanego przy budynku 
przy ul. Buszczyńskich 13 

W ramach projektu powstanie siłownia plenerowa z minimum 
sześcioma urządzeniami do ćwiczeń. Realizacja pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu na ponoszenie kosztów bieżącego 
utrzymania obiektu oraz zapewnienia, że obiekt będzie 
ogólnodostępny. 

30 000,00 

R0006 Rewitalizacja alei przed 
Zespołem Szkół nr 8, etap 
pierwszy 

Aleja łącząca Szkołę nr 8 z ul. 
Łyskowskiego - odcinek od ul. 
Łyskowskiego do wejścia 
głównego do szkoły 

Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Łyskowskiego do 
wejścia głównego do Zespołu Szkół nr 8 na kostkę brukową. 
Ułożenie przed głównym wejściem do szkoły, skrótu "Z.S.8" z 
kostek brukowych innego koloru. Opcjonalnie (w zależności od 
warunków technicznych) umieszczenie logo szkoły. 

180 000,00 

R0007 Rewitalizacja terenów 
przylegających do fortu II 
im. Stefana Czarnieckiego 
zlokalizowanego wzdłuż ul. 

Tereny zielone przylegające do 
Fortu II im. Stefana 
Czarnieckiego, wzdłuż odcinka 
ul. Rydygiera oraz ul. 

W ramach projektu teren zostanie zrewitalizowany. Powstaną ścieżki 
spacerowe, siłownia plenerowa z sześcioma urządzeniami do 
ćwiczeń siłowych. Ustawionych zostanie sześć ławek i sześć koszy 
ulicznych, wykonanych w technologii odpornej na wandalizm. 

110 000,00 



Rydygiera i Mocarskiego Mocarskiego Realizacja jest uzależniona od uzyskania decyzji o zmianie 
przeznaczenia gruntów leśnych. 

R0008 Oświetlenie parkingi przy ul. 
Bukowej 

Parking miejski zlokalizowany 
skrzyżowaniu Niesiołowskiego 
oraz ul. Bukowej 

W ramach projektu, na parkingu lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
zostaną zainstalowane lampy oświetleniowe (dwie lub cztery sztuki). 

50 000,00 

R0010 Plac rekreacyjny dla 
dorosłych 

Toruń, Osiedle Rubinkowo - 
tereny przy promenadzie ul. H. 
Piskorskiej 

W ramach projektu zostanie urządzony plac rekreacyjny dla 
dorosłych. Zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczenia nóg, 
orbitrek, ławki, prostownik, twister oraz koła do Tai Chi. Realizacja 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu na ponoszenie 
kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz zapewnienia, że obiekt 
będzie ogólnodostępny. 

80 000,00 

R0011 Wyposażanie ogrodu żłobka 
w zabawki ogrodowe celem 
stworzenia całorocznego, 
bezpiecznego dla małych 
dzieci placu zabaw 

Osiedle Rubinkowo; teren 
ogrodu Żłobka Miejskiego nr 2 
w Toruniu 

W ramach projektu w ogrodzie żłobka zostanie urządzona specjalna, 
bezpieczna strefa zabaw dla dzieci. Teren będzie wyposażony w 
odpowiednie do wieku dzieci zabawki ogrodowe, zamontowane na 
stałe. 

44 000,00 

R0012 Ścieżka zdrowia na 
Rubinkowie (siłownia 
zewnętrzna + elementy street 
workout) 

Rubinkowo - wzdłuż 
wybudowanej ścieżki pieszo-
rowerowej przy Strudze 
Toruńskiej 

W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia wzbogacona o 
elementy do ćwiczeń gimnastycznych (street workout). Urządzenia 
np: do ćwiczenia górnej części ciała, poręcze wielofunkcyjne, 
drabina pozioma, wahadło, ćwiczenia brzucha, twister, wyciąg górny, 
orbitrek, wiosła, wyciskanie siedząc, jeździec, dwie ławki z 
pedałami. Niektóre będą mogły być wykorzystywane przez osoby w 
różnym wieku oraz o różnej sprawności fizycznej, także przez osoby 
niepełnosprawne ruchowo, np. poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. Realizacja pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu na ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz 
zapewnienia, że obiekt będzie ogólnodostępny. 

58 000,00 

R0013 Wymiana nawierzchni 
chodnika wewnątrz ogrodu 
na bezpieczną nawierzchnię 
typu tartan lub płyty 

Osiedle Rubinkowo - teren 
ogrodu Żłobka Miejskiego nr 2 
w Toruniu 

W ramach projektu istniejąca, popękana betonowa nawierzchnia 
chodników na terenie ogrodu żłobka zostanie wymieniona na 
nawierzchnie bezpieczną typu kauczuk lub tartan. 

45 000,00 



kauczukowe gwarantujące 
bezpieczne przemieszczanie 
się małych dzieci 

R0014 Remont kapitalny ulicy 
Przybyłów 

Rubinkowo, Toruń W ramach projektu zostanie wykonany remont kapitalny ulicy, w 
tym prace ziemne i instalacyjne. Jezdnia i chodniki otrzymają nową 
nawierzchnię. 

260 000,00 

R0015 Odnowa boiska przy 
Rydygiera 42 

Boisko przy ul. Rydygiera 42, 
trawnik pomiędzy parkingiem i 
piaskownicą - naprzeciwko ul. 
Rydygiera 42 

W ramach projektu, na terenie obecnego boiska powstanie nowe 
boisko wielofunkcyjne: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Boisko 
będzie miało nawierzchnie poliuretanową oraz ogrodzenie. 

340 000,00 

R0016 Remont nawierzchni ul. 
Kasztanowej - odcinek 
przylegający do pawilonu 
Olimp 

Odcinek ul. Kasztanowej, na 
północ od ul. Rydygiera, 
przylegający do zachodniej 
strony pawilonu handlowego 
Olimp 

W ramach projektu zniszczona nawierzchnia ulicy zostanie 
wymieniona na nową. Preferowana jest kostka brukowa. 

80 000,00 

 
/-/ 


	Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014 Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
	RUBINKOWO

