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STAWKI 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

ST0001 Budowa parku aktywności 
dzieci i dorosłych 

Działka 739 i 742 w obrębie 
74 znajdująca się pomiędzy 
ulicami Szuwarów i 
Nenufarów 

W ramach projektu powstanie teren rekreacyjny - siłownia na 
świeżym powietrzu i plac zabaw dla dzieci. Teren zostanie 
ogrodzony i wyposażony w ławki oraz elementy małej architektury, 
a także zagospodarowany zielenią.  

100 000,00 

ST0004 Oświetlenie ulicy Tadeusza 
Kutrzeby w Toruniu 

Toruń, osiedle Stawki W ramach projektu zostanie uzupełnione oświetlenie uliczne na 
odcinku 140 m od posesji nr 5 do posesji nr 15 przy ulicy T. 
Kutrzeby w Toruniu. 

17 500,00 

ST0005 Modernizacja placów 
zabaw i urządzenie 
stanowisk terenowej 
rekreacji czynnej na O.M. 
"Okólna" 

Osiedle Mieszkaniowe 
"Okólna" 

W ramach projektu zmodernizowane zostaną place zabaw i 
urządzone stanowiska terenowej rekreacji czynnej na O.M. "Okólna" 
(wymiana urządzeń na 2 placach zabaw przy ul. Okólnej oraz 1 placu 
przy ul. Włocławskiej, modernizacja boiska przy ul. Włocławskiej). 
Realizacja jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu na ponoszenie bieżących kosztów utrzymania obiektu oraz 
zobowiązania do pozostawienia terenu jako ogólnodostępnego. 

70 000,00 

ST0006 Nie! - Dla wad postawy Zespół Szkół nr 14 w Toruniu W ramach projektu zostaną zakupione szafki uczniowskie dla 
uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 14 w 
Toruniu. 

47 000,00 

ST0007 Odpowiednie warunki do 
nauki w dobie 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu W ramach projektu zostaną zakupione ławki i krzesła dla uczniów 
klas 1-3 oraz 4-6, do siedmiu sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 14. 

28 000,00 

ST0008 Wymiana ogrodzenia 
wokół placu 

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu  W ramach projektu zostanie wymienione ogrodzenie wokół placu 
przedszkolnego i boisk szkolnych oraz placu przed wejściem do 

127 500,00 



przedszkolnego i boisk 
szkolnych przy Zespole 
Szkół nr 14 w Toruniu 

Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu. 

ST0009 Budowa pieszojezdni 
pomiędzy terenem boiska 
(orlika), a przedszkolem 
miejskim nr 12 z wejściem 
od ul. Hallera 

Jest to droga pomiędzy posesją 
Szkoły nr 14 (od strony 
orlika), a Przedszkolem 
Miejskim nr 12. 

W ramach projektu powstanie pieszojezdnia pomiędzy terenem 
boiska Orlik-2012, a Przedszkolem Miejskim nr 12, z wejściem od 
ul. Hallera. Zostanie także zamontowana furtka w ogrodzeniu 
przedszkolnym, wraz z domofonem. 

100 000,00 

ST0010 Budowa ulicy Hulewicza 
wraz z chodnikami 

Toruń, Stawki, ul. Hulewicza  W ramach projektu zostanie zbudowana nawierzchnia ul. Hulewicza 
wraz z chodnikami, na długości 150 m. 

267 000,00 
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