
Budżet partycypacyjny Torunia 2015 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE 

 

ID Tytuł Lokalizacja Koszt 
szacunkowy Uzasadnienie 

B0077 Twórcze działania Galerii 
"Przydasie". 

Galeria "Przydasie" ul. 
Mickiewicza 134 87-100 
Toruń. 

nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności statutowej fundacji, która może 
otrzymać środki publiczne wyłącznie w trybie 
otwartego konkursu ofert - zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

B0078 Trasy rowerowe nie tylko 
dla rowerów. 

Toruń ścieżki rowerowe. 

nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych do realizacji: założenia 
są niezgodne z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Osoba na rolkach jest pieszym i 
powinna poruszać się po chodniku. 

B0102 ESPLANADA – Dom Tańca. Toruń, ul. Gen. Józefa Bema 
(Hala Sportowa-
Widowiskowa); Toruń, ul. 
Sienkiewicza 34 (budynek 
auli Liceum 
Ogólnokształcącego nr V); 
Toruń, ul. 

nie dotyczy 

Projekt we wnioskowanej formule przekracza 
zakres zadań miasta określony ustawą o 
samorządzie gminnym. Gmina może prowadzić 
zajęcia edukacyjne w zakresie tańca tylko w 
formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży. Zgodnie z aktualnymi planami, do 
końca r. 2014 miasto wytypuje obiekt we 



Przybyszewskiego 
(dyslokacja schroniska dla 
zwierząt Toruń, Park na 
Bydgoskim Przedmieściu 
lub inna, wskazana przez 
Miasto Toruń lokalizacja w 
Okręgu Bydgoskie. 

wnioskowanej lokalizacji, w którym tego typu 
zajęcia będą prowadzone. 

B0111 Domkultury!  Toruń, ul. Sienkiewicza 
11/2. 

nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności statutowej fundacji, która może 
otrzymać środki publiczne wyłącznie w trybie 
otwartego konkursu ofert- zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

B0124 Budowa placu zabaw dla 
dzieci młodszych. 

Działki nr 35 i 36 znajdujące 
się przy ul. Kasprowicza w 
Toruniu. 

50 000,00 
Brak możliwości zachowania wymaganej 
odległości od jezdni i okien budynków. 

B0128 Leśniczówka- miejsce 
spotkań i zabaw. 

Skwer zielony przy 
skrzyżowaniu ul. 
Słowackiego i ul. Moniuszki. 

nie dotyczy 
Wnioskodawca wycofał projekt. 

B0130 Brak tytułu. Ul. Słowackiego 
nie dotyczy 

Projekt nie spełnił wymogów formalnych pod 
względem formularza wnioskowego i listy 
poparcia. 

CH0045 Wiata przystankowa - Przystanek Boboli w stronę 20 000,00 W podanej lokalizacji szerokość chodnika 



BOBOLI. Rubinkowa. uniemożliwa postawienie wiaty. Poszerzenie 
chodnika niemożliwe z uwagi na to, że 
przyległy teren nie należy do miasta. 

CH0052 Bezpieczna szkoła - 
bezpieczny gimnazjalista. 

Pomiędzy ulicami: Mohna, 
Żwirki i Wigury, 
Moczyńskiego, Pałucką. 
Działka 293 obr. 37, w 
trwałym zarządzie 
Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II. 

94 000,00 

W budżecie na 2014 r. zaplanowano częściową 
wymianę ogrodzenia będącego przedmiotem 
wniosku. 

CH0054 Rowerowy placyk 
manewrowy "Miś". 

Przy ul. Polnej, blisko Szosy 
Chełmińskiej, za okręgową 
stacją kontroli pojazdów. nie dotyczy 

Wskazany we wniosku teren ma charakter 
leśny. Brak możliwości zmiany przeznaczenia 
terenu i uzyskania zgody na 
zagospodarowanie, w terminach 
umożliwiających realizację w procedurze 
budżetu partycypacyjnego. 

CH0055 Bezpieczne schody w SOSW 
w Toruniu. 

Tereny SOSW w Toruniu, ul. 
Żwirki i Wigury 15 i 21. nie dotyczy 

Obiekt nie jest własnością miasta. Brak 
możliwości realizacji inwestycji w obcym 
obiekcie, który nie będzie udostępniany 
wszystkim mieszkańcom miasta. 

CH0056 Stojaki rowerowe i poręcze 
dla niepełnosprawnych w 
SOSW. 

Teren SOSW w Toruniu, ul. 
Żwirki i Wigury 15 i 21. nie dotyczy 

Obiekt nie jest własnością miasta. Brak 
możliwości realizacji inwestycji w obcym 
obiekcie, który nie będzie udostępniany 
wszystkim mieszkańcom miasta. 



CH0058 Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych 
przy ulicy Legionów. 

Ulica Legionów (działka nr 
156/3).  

Negatywna opinia Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej dot. przeznaczenia terenu 
zieleni. Kolizja z sieciami uzbrojenia ziemnego. 

GB0024 Utwardzenie ulicy Kołowej 
w rejonie zabudowanym. 

Ul. Kołowa. 

460 000,00 

Koszt projektu przekracza pulę środków 
przewidzianych dla tej części miasta w ramach 
budżetu partycypacyjnego. Niemożliwe jest 
ograniczenie zakresu prac objętych wnioskiem 
lub podzielenie na etapy.  Jednocześnie 
realizacja projektu wymaga uregulowania 
stanów prawnych pod wnioskowaną 
inwestycję. 

GB0026 Ścieżka pieszo-rowerowa 
od ulicy Olimpijskiej do 
Szkoły 31 na odcinku 
nieutwardzonym w śladzie 
drogi gruntowej.  

Grunt gminny na zachód od 
ulicy Olsztyńskiej, na 
południe od ulicy 
Olimpijskiej.  200 000,00 

Projekt niezgodny z miejskim planem 
zagospodarowania przestrzennego, który 
przewiduje dla tego terenu funkcje drogową 
oraz rezerwę pod budowę zajezdni 
tramwajowej. Istnieje alternatywne połączenie 
rowerowe dla tego terenu w ciągu ul. 
Olsztyńskiej. 

JM0037 Miejsca postojowe wzdłuż 
ul. Waryńskiego. 

Ul. Waryńskiego. 

16 000,00 

Projekt jest niemożliwy do realizacji ze względu 
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Ponadto lokalizacja miejsc postojowych 
spowolniłaby ruch drogowy na tej trasie.  

JM0049 Oświetlenie uliczne będące 
własnością Gminy Miasta 
Toruń. 

Lokalizacja w alejce 
wewnątrz osiedla wzdłuż 
budynków mieszkalnych 

67 500,00 
Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa.  



Chrobrego 3-27. 

JM0052 Oświetlenie uliczne będące 
własnością Gminy Miasta 
Torunia. 

Wymiana lamp ulicznych 
usytuowanych wzdłuż 
Strugi Toruńskiej między 
ulicą Batorego a Wojska 
Polskiego od strony 
szczytów budynków przy 
Sucharskiego. 

58 500,00 

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa. 

JM0053 Oświetlenie uliczne - 
wymiana. Gmina Miasta 
Toruń. 

Lampy wzdłuż wejść do 
budynków mieszkalnych 
przy ul. Chrobrego: 5-7-9, 
13-15, 17, 21-23-25. 
Ogółem 11 szt. 

49 500,00 

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa. 

JM0054 Wymiana lamp ulicznych 
stanowiących własność 
Gminy Miasta Toruń.  

Wzdłuż ulicy i przy 
budynkach Świętopełka 20-
20C, 22-22C, 24. 

72 000,00 
Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa. 

JM0056 Oświetlenie uliczne będące 
własnością gminy. 
Wymiana lamp ulicznych 
usytuowanych w sektorze 
ulic: Grudziądzka 80-84a i 
Jeśmanowicza 4-14, 
Jeśmanowicza 16-26, 
Kościuszki 11b-11e, 15-15c, 
Łąkowa 1-11. 

Grudziądzka 80-84a i 
Jeśmanowicza 4-14, 
Jeśmanowicza 16-26, 
Kościuszki 11b-11e, 15-15c, 
Łąkowa 1-11 (przy 
budynkach i parkingach) - 
13 szt. 

58 500,00 

Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa. 



JM0057 Wymiana lamp ulicznych 
będących własnością 
Gminy Miasta Torunia. 

Wzdłuż i przy budynkach 
ulicy Świętopełka 30-30c, 
32-32e, 34-34e, 36-36c. 

108 000,00 
Projekt jest niemożliwy do zrealizowania, 
ponieważ oświetlenie jest własnością firmy 
Energa. 

K0035 Stanica ujścia Drwęcy. Toruń - Kaszczorek; okolice 
skrzyżowania ulic 
Fantazyjnej z ulicą Zakole, 
wzdłuż rzeki Drwęca w 
odległości większej niż 3 m 
od koryta rzeki, na terenie 
którego właścicielem jest 
Gmina Toruń. 

28 000,00 

Brak podstaw prawnych - inwestycja niezgodna 
z  zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. dot. wyznaczenia szlaku 
turystycznego i kajakowego na obszarze 
rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca. Teren 
położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny Drwęcy. 

K0036 Remont schodów od 
kościoła na Skarpę. 

Od ulicy Wieżowej na 
Skarpę. 35 000,00 

Projekt został włączony do projektu o szerszym 
zakresie pn. "Schody do wiedzy - bezpieczna 
droga do szkoły", numer K0032. 

K0038 Budowa drogi dojazdowej 
do nieruchomości przy ulicy 
Pana Kleksa i Zakole. 

Od ulicy Turystycznej do 
ulicy Pana Kleksa. 258 000,00 

Wnioskodawca wycofał projekt. 

O0128 Przystań kajakowa nad 
Drwęcą. 

Teren sąsiadujący ze 
Skansenem Etnograficznym 
w Kaszczorku. 

20 000,00 

Brak podstaw prawnych- inwestycja niezgodna 
z  zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. dot. wyznaczenia szlaku 
turystycznego i kajakowego na obszarze 
rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca. Teren 
położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny Drwęcy. 



O0129 Roczna ulga dla 
absolwentów studiów 
wyższych. 

Miasto Toruń. 
nie dotyczy 

Realizacja projektu wykracza poza okres 
jednego roku budżetowego, co jest niezgodne 
z regulaminem budżetu partycypacyjnego. 

O0142 Budowa drogi dla rowerów 
wzdłuż ul. św. Józefa, o 
długości 1100 m. 

Ul. św. Józefa na odcinku 
od ul. Balonowej do ul. 
Żwirki i Wigury. nie dotyczy 

Brak możliwości realizacji we wnioskowanej 
lokalizacji z uwagi na brak rezerwy terenu w 
okolicach przystanku i kościoła. W planach 
rozwoju dróg rowerowych jest przewidziana 
budowa drogi rowerowej o przebiegu 
zbliżonym do wnioskowanego. 

O0144 100 Ławek dla każdego 
Okręgu. 

Teren całego miasta, wg 
wskazań mieszkańców. nie dotyczy 

Projekt nie może być zrealizowany we 
wskazanej formule. Wnioskodawca nie wskazał 
szczegółowych lokalizacji. 

O0152 MATEUSZ - Nasz Wspólny 
Dom. 

Siedziba Stowarzyszenia 
Profilaktyki i Resocjalizacji 
MATEUSZ, ul. Kościuszki 
77/79, 87-100 Toruń. nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych do realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności statutowej stowarzyszenia,  które 
może otrzymać środki publiczne wyłącznie w 
trybie otwartego konkursu ofert - zgodnie z 
ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

O0159 Resocjalizacja przez sport. 
Fight Football League 
WATAHA Toruń. 

Boisko sportowe przy fosie 
na Starym Mieście oraz 
szkolna sala sportowa. nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych do realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności klubu sportowego 
zarejestrowanego jako organizacja pożytku 
publicznego. Klub może otrzymać środki 
publiczne wyłącznie w trybie otwartego 



konkursu ofert - zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie lub ogłaszanego w trybie ustawy 
o sporcie. 

O0167 Rewitalizacja terenów 
rekreacyjnych w obrębie 
Portu drzewnego. 

Port drzewny. 
nie dotyczy 

Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. 

O0184 Plaża miejska, etap I. Wschodnia część Bulwaru 
Filadelfijskiego. 

960 000,00 

Docelowe, kompleksowe zagospodarowanie 
Bulwaru Filadelfijskiego będzie przedmiotem 
koncepcji, której opracowanie zostanie zlecone 
przez miasto w roku 2014. Decyzja w sprawie 
ew. realizacji projektu będzie możliwa po 
wykonaniu tego opracowania. Ponadto 30 
maja br. otwarto zmodernizowaną przystań i 
nowe tereny rekreacyjne na odc. miedzy 
przystanią a mostem drogowym (w tym plaża, 
boiska do piłki plażowej i do badmintona, plac 
zabaw, siłownia plenerowa, miejsce do 
grillowania, scena). 

O0185 Sport to zdrowie dla 
każdego - nie tylko 
mieszkańca Mokrego. 

Zespół Szkół nr 7 w 
Toruniu. 450 000,00 

Brak merytorycznego uzasadnienia dla 
realizacji projektu. Na terenie szkoły znajduje 
się boisko wybudowane w ramach programu 
„Moje boisko Orlik - 2012”. 

O0186 Budowa trasy spacerowo-
rowerowej łączącej ścieżkę 

Teren dzielnicy Rubinkowo 
oraz Bielawy-Grębocin, 390 000,00 Projekt tożsamy z projektem nr O0189. W 

uzgodnieniu z autorem został wycofany z 



biegnącą wzdłuż Strugi 
Toruńskiej z ul. Marii Curie-
Skłodowskiej oraz ul. 
Olsztyńską. 

wzdłuż ul. Bukowej oraz ul. 
Niesiołowskiego. 

głosowania. 

O0191 Letnie baseny na osiedlu 
Wrzosy. 

Toruń, ul. Storczykowa, 
sąsiedztwo Szkoły 
Salezjańskiej (działka nr 
731/2 obr. 32) lub 
alternatywna lokalizacja 
podana przez Urząd Miasta. 

1 200 000,00 

Brak możliwości lokalizacji obiektów 
sportowych o dużej uciążliwości w 
bezpośredniej bliskości zabudowy 
mieszkaniowej. 

O0194 Pełnowymiarowe boisko do 
piłki nożnej wraz z jego 
obsługą i zajęciami dla 
mieszkańców. 

Tereny zielone za ul. 
Storczykową lub teren obok 
boiska Orlik przy ul. 
Zbożowej lub tereny przy 
kompleksie sportowym ul. 
Przy Skarpie. 

2 150 000,00 

Koszt realizacji projektu przekracza dostępny 
limit środków dla puli ogólnomiejskiej.  Ze 
względu na wymóg budowy boiska 
pełnowymiarowego nie można ograniczyć 
zakresu rzeczowego, a co za tym idzie, 
zmniejszyć kosztów przedsięwzięcia. 

O0196 Barakowóz - Mobilny Dom 
Kultury. 

Toruń. nie dotyczy Wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. 

O0198 Dom spotkań z historią 
Torunia na Bydgoskim 
Przedmieściu. 

Stara część Bydgoskiego 
Przedmieścia. 

600 000,00 

W zakresie idei projekt powiela zadania 
realizowane przez dział historii miasta Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. Realizacja projektu 
naruszałaby przepisy dotyczące racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi. 

O0201 WĘDKA - Centrum Dzieci i Toruń, Stare Miasto, ul. 220 970,00 Brak podstaw prawnych do realizacji w ramach 



Młodzieży, jako 
alternatywa wobec 
zagrożeń ulicy, używek, 
wagarowania, przemocy, 
młodocianej 
przestępczości. Etap 2 - 
wyposażenie Centrum w 
sprzęt sportowy, 
rekreacyjny i edukacyjny. 

Jęczmienna 10, była szkoła 
odzieżowa. 

budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności statutowej stowarzyszenia,  które 
może otrzymać środki publiczne wyłącznie w 
trybie otwartego konkursu ofert- zgodnie z 
ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

O0204 Kompleksowa odnowa 
osiedli Bydgoskiego 
Przedmieścia. 

Okręg Bydgoski - Park 
Bydgoski, Bydgoskie 
Przedmieście, Osiedle 
Rybaki, Osiedle Młodych, 
Osiedle Reja i inne osiedla. 

nie dotyczy 

Wniosek odrzucony ze względów formalnych. 
W jednym wniosku zawarto wiele projektów 
dotyczących różnej tematyki oraz różnych 
obszarów miasta. Regulamin budżetu 
partycypacyjnego ogranicza liczbę projektów, 
które może złożyć jeden wnioskodawca. 

O0206 Zakup i montaż 
biletomatów 
stacjonarnych. 

Przystanki autobusowe i 
węzły komunikacyjne. 

2 100 000,00 

Zakup biletomatów stacjonarnych w liczbie 23 
jest zaplanowany w ramach projektu "System 
Bilet Metropolitalny BiT-City w Bydgosko-
Toruńskim Obszarze Metropolitalnym”. Projekt 
jest dofinansowany z funduszy europejskich 
(POiŚ).  

O0208 Remont północnego 
odcinka ulicy Boboli wraz z 
remontem odcinka ulicy 
Hożej. 

Osiedle Chełmińskie 
(odcinek ulicy od Żwirki i 
Wigury do Długiej; odcinek 
ul. Hożej - od ul. Boboli 39-
41 do ul. Hoża 38). 

270 000,00 

Brak możliwości realizacji: remont ul. Hożej 
wiąże się z koniecznością ingerencji w 
zagospodarowane i urządzone tereny 
prywatne. Projekt dotyczący remontu ul. 
Boboli został złożony także przez innego 



wnioskodawcę i jest poddany pod głosowanie. 

R0032 Dokonanie nasadzeń w 
granicach pasa drogowego 
ul. Rydygiera, na wysokości 
ul. Kasztanowej. 

Ul. Rydygiera, pas drogowy 
po południowej stronie 
jezdni, na wysokości 
skrzyżowania z ul. 
Kasztanową. 

nie dotyczy 

Projekt niemożliwy do realizacji ze względów 
technicznych (gęsta sieć instalacji 
podziemnych). 

R0034 Wybieg dla psów z 
behawiorystą oraz boisko 
do grania w piłkę nożną. 

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

nie dotyczy 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.  

R0035 Wybieg dla psów z 
udziałem behawiorysty - 
mała łąka naprzeciwko ul. 
Rakowicza. 

Łąka naprzeciwko bloków 
przy ul. Buszczyńskich 13, 
obok przychodni na ul. 
Rakowicza. 

nie dotyczy 

W 2014 roku, w odległości 100 m od 
wskazanego we wniosku miejsca, budowany 
jest wybieg dla psów. Kolejna inwestycja w tej 
samej lokalizacji zaburzałaby ład 
architektoniczny osiedla.  

R0040 Piknik rodzinny na terenie 
Torseedu - jako miejsce 
rekreacyjne z grillem, 
wybiegiem dla psów i z 
udziałem behawiorysty - za 
zgodą Torseedu. 

Torseed przylegający do 
łąki przy Rydygiera 38 koło 
Strugi Toruńskiej. 50 000,00 

Projekt niemożliwy do realizacji, ponieważ 
teren inwestycji jest w wieczystym 
użytkowaniu właściciela prywatnego. 

RU0008 Remont dachu Toruń - Rudak, ul. Okólna 180 000,00 Brak podstaw prawnych do realizacji ze 



zabytkowego kościoła na 
Rudaku. 

178-180. środków budżetu partycypacyjnego. 
Właściciele zabytków mogą ubiegać się o 
dotacje z budżetu miasta na prace 
konserwatorskie i budowlane wyłącznie w 
trybie konkursu na zasadach określonych 
uchwałą nr 588/2004 Rady Miasta Torunia 

RU0010 Modernizacja istniejącego 
boiska przy ulicy 
Podgórskiej. 

Rudak ul. Podgórska przy 
pętli autobusu linii nr 12. nie dotyczy 

Projekt wycofany przez wnioskodawcę. 

SK0038 Plac do treningu 
funkcjonalnego. 

Teren przy placu cyrkowym 
wzdłuż ulicy Przy Skarpie. 

45 000,00 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przy 
Skarpie objęte jest projektem "Rewitalizacja 
pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń", dla 
którego planuje się pozyskanie unijnej dotacji 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

SK0042 Pumptrack "Na Skarpie". Na zapleczu kortów 
tenisowych Przy Skarpie 4 
(dokładnie między kortami 
a torem fourcross). 

100 000,00 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Przy 
Skarpie objęte jest projektem "Rewitalizacja 
pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń", dla 
którego planuje się pozyskanie unijnej dotacji 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

SM0049 Społeczny dom kultury 
Kulturhauz. 

Ul. Poniatowskiego 5/7, 87-
100 Toruń. 

nie dotyczy 

Brak podstaw prawnych do realizacji w ramach 
budżetu partycypacyjnego: projekt dotyczy 
działalności statutowej fundacji,  która może 
otrzymać środki publiczne wyłącznie w trybie 
otwartego konkursu ofert - zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i 



wolontariacie (w r. 2014 projekt uzyskał 
dofinansowanie w tym trybie). 

SM0052 Miejsca parkingowe przy ul. 
Grudziądzkiej 53. 

Teren miejski, wzdłuż ul. 
Grudziądzkiej 53, na 
wysokości budynku przy ul. 
Grudziądzkiej 53, działka nr 
490DR, 593DR. 

nie dotyczy 

Inwestycja niezgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który 
określa dla tego terenu funkcję pasa 
drogowego. 

ST0022 Brak tytułu Osiedle Magiczny Zakątek 
przy ul. Nenufarów i 
Trzcinowej. 

nie dotyczy 
Projekt odrzucony z uwagi na niespełnienie 
warunków formalnych w zakresie formularza 
wniosku oraz listy poparcia. 

 
Łącznie 54 projekty. 
 
/-/ 
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