
Budżet partycypacyjny Torunia 2015 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 
Rudak 

Numer 
ID 

Tytuł Lokalizacja Krótki opis 
Koszt 

zaakceptowany 

Rudak (7 projektów) 

RU0007 Minipark rekreacyjny. Lewostronna część Torunia; 
osiedle Rudak; ul. Rudacka 
działka nr 210 (nr 
administracyjny). 

Projekt przewiduje montaż betonowego stołu 
do piłkarzyków i do tenisa stołowego oraz 
postawienie betonowych ławek parkowych (3 
sztuki). Teren zostanie utwardzony płytami 
betonowymi lub glikożwirem. 

20 000,00 

RU0009 Miniorlik. Remont i 
przebudowa obiektów 
sportowych i 
rekreacyjnych. 

Ul. Podgórska 17-19 (działka 
geodezyjna nr 29/2). 

Przebudowa istniejącego boiska sportowego 
przy ul. Podgórskiej. Zakres zadań: 
przygotowanie terenu, ułożenie syntetycznej 
trawy, montaż bramek wraz z siatkami, 
wymiana ławek oraz montaż ogrodzenia. 

280 000,00 

RU0011 Projekt "6 razy TAK dla 
sześciolatka". 

Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Rudacka 26-32. 

Przystosowanie budynku „starej szkoły” do 
pobytu i nauki dzieci młodszych. Główne 
zadania: remont określonych sal lekcyjnych, 
korytarzy i klatek schodowych, poprawienie 
stanu oświetlenia korytarzy, przeniesienie 
pracowni komputerowej, stworzenie miejsca 

100 000,00 



wypoczynku i zabawy poprzez odpowiednie 
wyposażenie jednej sali. 

RU0012 Budowa miniorlika na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 17 na 
Rudaku. 

Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Rudacka 26-32. 

Budowa miniorlika w miejscu obecnego 
boiska w standardzie nieodbiegającym od 
innych tego typu obiektów w mieście. 

270 000,00 

RU0013 Modernizacja drogi 
wewnętrznej, chodnika, 
naprawa lub wymiana 
oświetlenia oraz 
przystosowanie przyległego 
terenu pod parking 
samochodowy. 

Lewobrzeżna część Torunia, 
dzielnica Rudak, ul. Strzałowa 1, 
3, 5, z przyległym terenem. 

Poprawa stanu drogi, chodnika oraz 
modernizacja oświetlenia. Budowa parkingu 
na terenie przylegającym do remontowanej 
ulicy. Realizacja możliwa pod warunkiem 
uzyskania zgody właściciela terenu. 

285 250,00 
 

RU0013 Budowa parkingu dla 
nieruchomości Strzałowa 1, 
Strzałowa 3, Strzałowa 5. 
UWAGA: projekt włączony 
w szerszy, szczegóły w 
kolumnie OPIS PROJEKTU 

Działka nr 101/3, KW 
TO1T/00052665/8, zlokalizowana 
przy budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych Strzałowa 1, 
Strzałowa 3, Strzałowa 5. 

Wykonanie parkingu na 15 miejsc 
postojowych, z kostki brukowej, przy 
nieruchomościach Strzałowa 1, 3, 5 (wraz z 
dojazdem). 
Uwaga: Projekt, za zgodą wnioskodawców, 
został włączony w szerszy, polegający na 
budowie parkingu i remoncie drogi. Oba 
projekty mają numer RU0013. Wpisując ten 
numer na karcie (wystarczy go wpisać jeden 
raz), głosujesz jednocześnie na parking i 
budowę drogi. 

RU0014 Budowa ul. Zagłoby, na Rudak, ul. Zagłoby, na odcinku od Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji, 93 000,00 



odcinku od ul. 
Wołodyjowskiego do ul. 
Kmicica. 

ul. Wołodyjowskiego do ul. 
Kmicica. 

ułożenie podbudowy jezdni i nawierzchni 
asfaltowej. Wykonana będzie także 
kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne oraz 
chodniki i zjazdy do posesji.  

 
 
Głosowanie odbędzie się w dniach 21-30 czerwca 2014 r. 
 
/-/ 


