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Lista projektów PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 

WRZOSY 

ID Tytuł Lokalizacja Opis na karcie Koszt 
zaakceptowany 

W0008 Poprawa warunków życia 
na osiedlu Wrzosy 

Ul. Pszeniczna - odcinek od ul. 
Słonecznej do ul. Łubinowej 

Budowa odcinka ul. Pszenicznej: od ul. Słonecznej do ul. Łubinowej 
(jezdnia i chodnik z kostki betonowej, zjazdy do posesji, 
odwodnienie). 

120 000,00 

W0010 Ławki i kosze wzdłuż 
ścieżki rowerowej na 
Wrzosach 

Ul. Chełmińska, od ul. Polnej 
do granic administracyjnych 

W ramach projektu zamontowane zostaną ławki wraz z koszami na 
śmieci wzdłuż ścieżki. Ławki (15 sztuk) będą ustawione w 
zacienionych miejscach, w pobliżu latarń, w możliwie równych 
odstępach. 

27 000,00 

W0011 Siłownia zewnętrzna plus 
ławki parkowe 

Park za przystankiem 
autobusowym u zbiegu ulic 
Słoneczna/Chmielna 
(alternatywa dla lokalizacji - 
"park" u zbiegu ulic 
Migdałowa/Fasolowa) 

W ramach projektu powstanie siłownia plenerowa wyposażona w 
minimum sześć urządzeń do ćwiczeń. Dodatkowo zostaną ustawione 
ławki parkowe. 

40 000,00 

W0012 Zagospodarowanie terenów 
Przedszkola Miejskiego nr 
8 w Toruniu 

Przedszkole Miejskie nr 8 ul. 
Chabrowa 49 87-100 Toruń 

W ramach projektu wymieniona zostanie nawierzchnia drogi 
wewnętrznej, miejsc postojowych i części chodników. Urządzony 
zostanie plac zabaw, który otrzyma nowe wyposażenie. Zostaną 
także zamontowane ławeczki oraz kosze na śmieci. Powstanie także 
edukacyjna ścieżka ekologiczno-edukacyjna. 

250 000,00 

W0014 Przebudowa i remont 
chodnika przy POLO-
MARKECIE na Wrzosach 
ul. Kwiatowa 1/Migdałowa 
13 

Toruń, ul. Kwiatowa 
1/Migdałowa 13 

Przebudowa i remont chodnika przy POLO-MARKECIE na 
Wrzosach ul. Kwiatowa 1/Migdałowa 13. Monitoring terenu. Grunt 
pod inwestycję tylko w części jest własnością miasta. Realizacja 
możliwa wyłącznie w przypadku zgody właścicieli na nieodpłatne 
użyczenie terenu pod inwestycje. Instalacja kamer monitoringu na 
obiektach niebędących własnością miasta również możliwa 

180 000,00 



wyłącznie pod warunkiem zobowiązania się właściciela do 
pokrywania kosztów eksploatacji kamer. 

W0015 Budowa drogi lokalnej z 
chodnikami ul. 
Rodzynkowa 

Osiedle Wrzosy - Leśne, ulice 
między ul. Sadową a ul. 
Przylaszczkową i ul. Owsianą 

Wykonanie nawierzchni ulicy Rodzynkowej wraz z chodnikami 350 000,00 

W0016 Bezpieczny plac zabaw ul. Szosa Chełmińska 219 W ramach projektu zostanie urządzony nowoczesny plac zabaw dla 
dzieci, z atestowanymi urządzeniami i ogrodzeniem. Realizacja pod 
warunkiem uzyskania zgody pozostałych właścicieli gruntów oraz 
przejęcia przez właścicieli gruntów kosztów bieżącej eksploatacji. 
Właściciele gruntów muszą się też zobowiązać do utrzymania terenu 
jako ogólnodostępnego. 

42 000,00 

W0017 Modernizacja ulic i budowa 
chodników w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 

Wniosek dotyczy chodników 
w ul. Tulipanowej - od ulicy 
Kwiatowej do Fasolowej oraz 
chodników przy ulicy 
Astrowej od Tulipanowej do 
ulicy Goździkowej, osiedle 
Wrzosy, Toruń 

W ramach projektu, na wskazanych ulicach zostaną wymienione 
betonowe krawężniki oraz naprawione (wymienione) zużyte 
fragmenty chodników lub wybudowane nowe. 

180 000,00 

W0018 Rozbudowa skateparku Ul. Ugory /ul. Zbożowa W ramach projektu powstanie betonowa powierzchnia do jazdy na 
deskorolce, rolkach oraz rowerach bmx. Dobudowana zostanie 
platforma do minirampy, a także dokupione inne urządzenia: balix z 
quarterem i rolinem oraz funbox z piramidą i jumpbox. 

120 000,00 

W0019 Budowa ulicy 
Winogronowej 

Toruń, ulica Winogronowa Budowa ul. Winogronowej (pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostkami 
typu polbruk, wykonanie obustronnych miejsc parkingowych, 
zjazdów bramowych, zieleni ulicznej, odwodnienia). 

320 000,00 
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