Budżet partycypacyjny Torunia na 2017 r.
LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH - NIEPODDANYCH POD GŁOSOWANIE
(zweryfikowana w pozycjach: K0050, K0056, K0057)
Lp.

ID

Tytuł

Lokalizacja

Opis

Uzasadnienie

Odrzucone
1.

B0184

Stacja rowerowa
przy ul. Droga
Starotoruńska w
Porcie Drzewnym

Droga Starotoruńska - przy
pętli autobusowej linii nr 18

Budowa stacji rowerowej na 25 stanowisk
wraz z rowerami.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. GMT
wykorzystała już limit
finansowy na rozbudowę
działającego w Toruniu
systemy TRM i nie do
końca 2017 r. nie może
tego systemu
rozbudowywać za
pieniądze publiczne.
Działanie będzie możliwe
do realizacji po roku 2017.

2.

B0186

Wymarzony ogród

Teren Przedszkola
Miejskiego nr 17, ul.
Gagarina 210

Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu
(wymiana sprzętu terenowego, piaskownic,
gazonów oraz ogrodzenia wokół
przedszkola), zorganizowanie ogrodu
dendrologicznego, bezpieczna nawierzchnia
na boisku.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Planowana
jest rozbudowa
przedszkola w związku z
tym zagospodarowanie
terenu będzie możliwe po
zakończeniu tej inwestycji.

3. CH0097 Psie - biegaj wolno!

Obręb 38, działka nr 425/9,
własność gminy z
wieczystym użytkowaniem

W obrębie działki wydzielić teren o
nieregularnych bokach (zaznaczony na
dołączonej mapie o powierzchni co najmniej
1 500 m2) ogrodzony płotem panelowym. W
środku powinna dominować pusta przestrzeń
tak, aby psy mogły się wybiegać. Natomiast
dla tych, którzy chcą szkolić swoje pupile
można umieścić pojedyncze przeszkody:
pochylnia, tor przeszkód z płotków, tunel i
równoważnia ruchoma. Dla bezpieczeństwa
należy zamontować dwie furtki wejściowe (w
postaci śluzy). Ważnym elementem wybiegu
są ławki oraz kosze na śmieci dla właścicieli
(co najmniej 5 sztuk). Poza pojemnikiem na
odchody na wybiegu powinien znaleźć się
Piesuar
(https://www.facebook.com/piesuary/). Poza
wybudowaniem wybiegu również będzie
trzeba przygotować teren (uporządkować go).

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

4. CH0098 Spacer dla Pana,
spacerem dla Psa

Obręb 38, działki nr 289,
Pomiędzy dwoma zakładami jest dość szeroki
288, 277/2. Droga pomiędzy pas ziemi, który jest często używany przez
MZK a MPO.
właścicieli psów jako miejsce spacerowe.
Niestety jest on bardzo zaniedbany i
zanieczyszczony. W pierwszej kolejności
trzeba posprzątać ten teren, wykarczować. Po
jednej stronie ma powstać wybieg dla psów:
od jednej strony będzie ogrodzony płotem
jednego z zakładów, natomiast z drugiej

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

trzeba zamontować nowe ogrodzenie. Wejście
na wybieg powinno być na początku i końcu.
W środku mają znajdować się pojemniki na
odchody (3 sztuki) oraz piesuary. Również
można tam ustawić pojedyncze przeszkody
dla psów (4 sztuki), ławki dla właścicieli (3
sztuki). Po drugiej stronie drogi trzeba
wydzielić ścieżkę dla pieszych. Jeśli to
możliwe, to utwardzić ją na przykład żwirem.
5. CH0100 Dworzec Północny
dla mieszkańców!

Dworzec Toruń Północny ulica Harcerska / Szosa
Chełmińska

Projekt ma na celu remont generalny budynku
Dworca Toruń Północny. W ramach remontu
zrealizowana ma zostać między innymi:
zmiana dachu, wykonanie nowej elewacji,
wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
zagospodarowanie, okalającego budynek,
terenu zielonego. Remont powinien zostać
zaplanowany w porozumieniu z miejskim
konserwatorem zabytków w celu zachowania
aspektów historycznych tego miejsca.
Wnętrze budynku powinno zostać
doprowadzone do stanu użyteczności jednak
bez konkretnego planu aranżacji budynku.
Projektodawca proponuje uwzględnić
ewentualne potrzeby świetlicy osiedlowej i
pomieszczeń biurowych. Obecnie
właścicielem budynku jest spółka PKP jednak, według informacji uzyskanych ze
strony Urzędu Miasta Torunia, Gmina Miasta

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Aktualnie
Dworzec Północny jest
własnością PKP. W
planach miasta jest
przejęcie dworca
(prowadzone są sprawy
formalne), jednak
ostateczny termin jest
zależny od uzgodnień
między stronami
postępowania. Dopiero po
przejęciu obiektu będzie
można decydować o
sposobie jego
zagospodarowania. Miasto
planuje pozyskać na to
środki zewnętrzne.

Toruń jest na finałowym etapie pozyskania
budynku od PKP na cele miasta.
Prawdopodobne przeniesienie własności
obiektu nastąpi do końca 2016 roku - dzięki
projektowi już w 2017 roku będziemy mogli
cieszyć się z odnowionego Dworca
Północnego.
6. CH0105 Telewizja tworzy,
uczy i bawi

W budynku Gimnazjum nr 3 Remont pomieszczenia wraz z wyciszeniem
im. Jana Pawła II
ścian i zakup wyposażenia studia oraz
wykonanie okablowania sieci do odbioru
telewizji przemysłowej w budynku szkoły.
Projekt przeznaczony dla młodzieży
Gimnazjum nr 3 i zamieszkującej tereny
osiedla Chełmińskiego Przedmieścia.
propozycja wypełnienia czasu wolnego
twórczą pracą z możliwością preznetacji
umiejętności, pasji i zainteresowań.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Opisane we
wniosku przedsięwzięcie
nie spełnia warunku
ogólnodostępności.

7. CH0106 Kącik przyjazny
Seniorom i ich
pupilom w środku
osiedla Koniuchy

Teren zielony przy
skrzyżowaniu ulicy Wielki
Rów i Kozackiej (działka nr
420/6 będąca własnością
Gminy Miasta Toruń)

Budowa zewnętrznej siłowni dla dorosłych
9biegacz, koła + kierownice, orbitrek, prasa
nożna pojedyncza, wioślarz, twister +
wahadło), kącika szachowego (2 podwójne
stoły wraz z siedziskami) oraz psiej toalety.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

8. CH0107 Schowaj rower w
rowiacie, bracie!

Grudziądzka 126 B (przed
budynkiem Urzędu Miasta)

Umieszczenie po obu stronach wejścia do
budynku urzędu wiat rowerowych wraz z
rozbudową liczby stojaków rowerowych (10
miejsc pod każdą wiatą).

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zadanie na
terenie budynku Urzędu
Miasta Torunia, ew.

realizacja w innej
procedurze, bez
wykorzystania środków z
budżetu partycypacyjnego.
Rondo przy ul. Olimpijskiej
9. GB0046 Teren rekreacyjny
przy ul. Olimpijskiej w rejonie wjazdu do ul.
Barwnej i Chrzanowskiego

10. JM0093 Kwietna Łąka

Trawnik przy ul. L.
Waryńskiego / wg.
Geoportalu Miasta Toruń działka nr.185. Obręb 55./

Budowa boiska do gry w piłkę plażową,
dwóch stacjonarnych grilli, dwóch stołów do
ping ponga oraz mini placu zabaw.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

Projekt ma na celu stworzenie
ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni
ok. 2500 m2 uzupełnionej o ławki
umiejscowione na środku w okręgu tak, aby
mogły służyć za miejsce lekcji szkolnych.
Otoczenie części powierzchni łąki leżącymi
kłodami drzew, co ma posłużyć jako swoiste
odgrodzenie łąki od parkingu oraz po
przygotowaniu jako domki dla owadów. Łąka
poprawi estetykę okolicy. Z projektu będą
mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Takich
miejsc bardzo brakuje w Toruniu. Łąka stanie
się miejscem, w którym dzieci z okolicznych
szkół i przedszkoli będą mogły prowadzić
badania nad biologią zapylaczy i roślinami.
Dodatkowo w pobliżu łąki będzie można
umieścić tablice informacyjne prezentujące
fakty i zalety dotyczące bioróżnorodności

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
nieuregulowany stan
prawny gruntów, na
których miałby być
realizowany.

tego miejsca. Podniesie to walor edukacyjny
przedsięwzięcia. Należy dobrać odpowiednią
mieszankę gatunków do panujących
warunków glebowych, nasłonecznienia i
wilgotności podłoża lub zastosować
mieszanki zawierające nasiona wielu
gatunków roślin o różnych wymaganiach.
11. JM0112 Sport to zdrowie dla Zespół Szkół nr 7 w Toruniu Modernizacja starego, ogólnodostępnego
każdego boiska sportowego w Zespole Szkół nr 7 w
mieszkańca Mokrego
Toruniu: pokrycie boiska o powierzchni ok..
870 mkw. Nawierzchnią wielofunkcyjną do
gry w piłkę ręczną i nożną, siatkową, do gier i
zabaw ruchowych dla dzieci, z oznaczonymi
polami do gry w tenisa ziemnego.
Zamontowanie na boisku dwóch bramek
piłkarskich oraz słupków uniwersalnych do
gry w siatkówkę i tenisa ziemnego oraz
piłkochwytów za bramkami. Boisko będzie
otwarte i ogólnodostępne dla mieszkańców
osiedla.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zakres
projektu niezgodny z
istniejącymi miejskimi
koncepcjami
wykorzystania terenu.

12. JM0113 Bądź aktywny biegnij po zdrowie!

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zakres
projektu niezgodny z
istniejącymi miejskimi
koncepcjami
wykorzystania terenu.

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu Modernizacja bieżni okólnej o powierzchni
ok. 700 m kw., wraz z wydłużeniem jednej z
prostych w celu utworzenia rozbiegu do
skoku w dal, zakończonego piaskownicą.
Pokrycie całej bieżni nowoczesną
nawierzchnią spełniającą standardy
bezpieczeństwa, a także budowa obok bieżni
rzutni do pchnięcia kulą. Bieżnia oraz boiska

sportowe znajdujące się przy ZS nr 7 są
otwarte i ogólnodostępne dla mieszkańców
osiedla.
13. K0054 Gokart miejski w
Kaszczorku

Toruń - Kaszczorek - przy
boisku osiedlowym między
ulicami: Gościnną a Na
Przełaj, od strony ulicy Na
Przełaj 9działka 253/24 za
Geoportal Miasta Torunia) miejsce wskazane
precyzyjniej w załączniku

Montaż stacji Toruńskiego Roweru
Miejskiego wyposażonej w 10 rowerów oraz
4 gokarty napędzane siłą mięśni (1 szt. dla
mniejszych dzieci, 2 szt. dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, 1 szt. dla 4-osobowej rodziny).

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Nie ma
obecnie możliwości
włączenia gokartów w
stacje TRM. Miasto
wykorzystało już limity
finansowe na rozwój
systemu TRM do końca
2017 r.

14. K0055 Wieża widokowa na
skarpie Wisły

Niedaleko ul. Wianki,
działka 79/08

Dostawa i montaż drewnianej wieży
widokowej na skarpie Wisły o wymiarach w
podstawie 10 x 3,2 m i wysokości 7,8 m.
Zamontowanie na wieży 10 szt. budek
lęgowych dla różnych gatunków ptaków.

Niepoddane pod
głosowanie. W 2016
miasto przystąpi do
opracowywania
dokumentacji
kompleksowego
zagospodarowania lasów
miejskich, która będzie
przewidywać m.in.
budowę punktu
widokowego Na Skarpie w
okolicy ul. Ligi Polskiej).

15. O0080 Cykl pikników
historycznych przy
Forcie I

Fort I, ul. Winna

Organizacja Pikniku Historycznego
(czerwiec) oraz 4 cyklicznych imprez
historycznych (lipiec-wrzesień): pokaz

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zgodnie z
planami miasta teren Fortu

batalistyczny, rekonstrukcja historyczna, lot
I będzie wynajęty w
balonem, strefa gier dawnych, stanowisko
drodze konkursu ofert.
mincerza, druk folderu informacyjnego, pokaz
pieśni żołnierskim i piosenek z okresu
międzywojennego, występ orkiestry dętej.
Fort I, ul. Winna
16. O0289 Fort Kultury organizacja Domu
Kultury w Forcie I
wraz z festynem dla
mieszkańców osiedla
Na Skarpie

Utworzenie centrum kulturalno-historycznego Projekt niepoddany pod
oraz organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i głosowanie. Zgodnie z
dorosłych w Forcie I.
planami miasta teren Fortu
I będzie wynajęty w
drodze konkursu ofert.

17. O0333 Park Żołnierzy
Wyklętych Bohaterów
Niezłomnych

Projekt ma na celu stworzenie miejsca
upamiętniającego sylwetki Żołnierzy
Wyklętych. Upamiętnienie przyjmie postać
cokołów z popiersiami bohaterów:
pułkownika Witolda Pileckiego, Danuty
Siedzikówny ps. "Inka", Zygmunta
Szendzielarza ps. "Łupaszko", Antoniego i
Janiny Żubrydów. Projekt przewiduje również
aspekty edukacyjne - skierowane do
wszystkich pokoleń. W parku powstanie
totem interaktywny z informacjami
dotyczącymi tematyki Żołnierzy Wyklętych
(informacje pojawiające się na totemie
powinny zostać przygotowane w
porozumieniu z Instytutem Pamięci
Narodowej) oraz stół interaktywny z grami
interaktywnymi (gry zapewni IPN).

Park przy Placu Rapackiego
- działka nr 335 - obręb 13

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność charakteru
projektu z charakterem
proponowanej lokalizacji.
Wskazany przez
wnioskodawców teren,
zgodnie z założeniem i
wieloletnią tradycją, jest
miejscem rekreacji,
wypoczynku i rozrywki.

Wszystkie informacje ukazujące się na
elementach interaktywnych powinny być
dostępne w języku polskim, niemieckim oraz
angielskim. Dodatkowo w celu
uatrakcyjnienia parku pomysłodawca
proponuje dostawienie 4 nowych ławeczek umiejscowienie ławek pozostawione jest w
gestii Urzędu Miasta Torunia.
Umiejscowienie poszczególnych elementów
w obrębie parku zostanie ustalone na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej popiersia staną przy głównych alejach parku.
Realizacja projektu oprócz waloru
edukacyjnego będzie miała wysoką wartość
turystyczną - będzie to pierwszy taki park w
północnej Polsce.
18. O0335 Budowa
Katolickiego
Przedszkola
Integracyjnego wraz
z Pogotowiem
Przedszkolnym.

Obszar z użytkowaniem
wieczystym będący
własnością Gminy Miasta
Toruń z podstawowym
przeznaczeniem terenu pod
usługi publiczne z zakresu
oświaty i wychowania,
sportu i rekreacji, położony
na osiedlu Wrzosy
(alternatywnie JAR).

Powstanie przedszkola o charakterze
katolickim jest szczególnie potrzebne właśnie
w Toruniu, w którym zauważalny jest
ogromny deficyt tego typu placówek. Projekt
zakłada wybudowanie Katolickiego
Przedszkola Integracyjnego wraz z
Pogotowiem Przedszkolnym w wersji
podstawowej z kotłownią gazową oraz
cateringiem według projektu i wyceny
opiekaprojekt.pl (1 714 669,51 zł netto).
Charakter integracyjny pozwoli na
umieszczenie w wybranych salach dzieci

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Budowa
niepublicznego
przedszkola nie należy do
katalogu zadań własnych
gminy.

niepełnosprawnych łącznie ze zdrowymi
dziećmi, natomiast Pogotowie Przedszkolne
zapewni opiekę toruńskim dzieciom w
sytuacjach losowych w ciągu całej doby.
19. O0361 Nowa energia dla
Stowarzyszenia
"Jestem"

Ul. Fałata 98/102, 87-100
Toruń

Montaż paneli słonecznych i/lub paneli
Projekt niepoddany pod
fotowoltaicznych na budynku Stowarzyszenia głosowanie. Budynek po
"Jestem".
kompleksowej
modernizacji zakończonej
w 2015 r.; Dokumentacja
techniczna nie
wskazywała potrzeby
montażu dodatkowych
źródeł energii
odnawialnej. Realizacja
projektu nie służyłaby
ogółowi mieszkańców
miasta.

20. O0365 Reklamy Przystanki
- oryginalna
promocja Torunia

Starówka

Stworzenie 5 najbardziej malowniczych
przystanków w Polsce: 1) przystanek
"Planetarium" np. w kształcie kuli z
konstelacjami, 2) przystanek "ogród
Botaniczny", 3) przystanek "teatr" - mała
scena w środku miasta, 4) przystanek
"Schronisko dla zwierząt" - setki zdjęć
zwierząt w różnych pozach, 5) przystanek
"Park na Bydgoskim" - najpiękniejszy zielony
teren Torunia.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Wymóg
zachowania trwałości
działań związanych z
modernizacją
infrastruktury transportu
zbiorowego,
prowadzonych w ostatnich
latach, uniemożliwia
realizację wniosku.

21. O0367 Budowa ścieżki
rowerowej z
chodnikiem i
oświetleniem na
trasie ToruńPrzysiek

Droga nr 80 z Torunia (od
przystanku Port Drzewny)
do Przysieka (sklep Polo
Market), po prawej stronie w
kierunku Bydgoszczy.

Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem i
oświetleniem: wytyczenie trasy, wycięcie
części drzew, utwardzenie podłoża, prace
związane z podłączenie oświetlenia,
położenie asfaltu i chodnikowej kostki,
założenie oświetlenia na całej długości
ścieżki. Główne zadania: prace geodezyjne z
wytyczeniem ścieżki, podłączenie i budowa
oświetlenia.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zakres
wykracza poza granice
terytorialne miasta.
Aktualnie jest
przygotowywana
dokumentacja projektowa
do pozyskania funduszy
europejskich na realizację
działania
międzygminnego.

22. O0373 Nowa sztuczna
nawierzchnia dla
sportowców z
Torunia

Obiekt znajduje się przy ul.
Armii Ludowej 47/61

Wymiana zużytej trawy syntetycznej na
obiekcie przy ul. Armii Ludowej na nową
trawę najnowszej generacji, spełniającą
wszystkie wymogi jakości QUALITY FIFA
PRO: wyciągnięcie granulatu z obecnej
nawierzchni, pocięcie istniejącej trawy na
pasy, utylizacja lub wtórne wykorzystanie
zużytej trawy, renowacja podbudowy,
ułożenie na podbudowie prefabrykowanej
warstwy elastycznej o grubości kilkunastu
mm, ułożenie nowej nawierzchni, zasypanie
nawierzchni piaskiem i granulatem,
kosmetyka obiektu.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Obiekt jest
dzierżawiony przez
stowarzyszenie MAF i nie
jest obiektem
ogólnodostępnym.
Obowiązkiem dzierżawcy
jest okresowa konserwacja
nawierzchni (min. 2 razy
w roku), co gwarantuje jej
długotrwałe użytkowanie.

23. O0378 Otwarte dane
Torunia

Całe miasto

Przygotowanie platformy internetowej do
gromadzenia i publikacji danych. Stworzenie
serwisu do publikacji informacji przydatnych
mieszkańcom, biznesowi i urzędnikom

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Koszty
utrzymania projektu w
kolejnych latach

(rejestr wniosków o udostępnienie informacji
publicznej wraz z odpowiedziami, rejestr
petycji, rejestr umów i wydatków UMT i JST,
dane transportowe, rozkład komunikacji
miejskiej, natężenie ruchu, plany remontów
ulic, dane dotyczące realizacji działań
toruńskich organizacji pozarządowych
korzystających ze środków GMT, dane
społeczne zbierane np. na potrzeby Gminnego
Programu Rewitalizacji, rejestr danych
przestrzennych np. plany zagospodarowania
przestrzennego, działki i nieruchomości
czekające na zagospodarowanie, dane
dotyczące środowiska, wskaźniki
demograficzne, gminna ewidencja zabytków).
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

niewspółmiernie wysokie
w stosunku do kosztów
jego wdrożenia (par. 13
pkt.2) regulaminu).

24. O0379 Uczuś - szkoła na
kołach dla dzieci z
Torunia

Całe miasto i okolice

Zakup nowego busa i przystosowania go jako
punktu mobilnego do organizowania
korepetycji, odrabiania lekcji i organizowania
zajęć animacyjnych oraz przyczepki z
pomocami edukacyjnymi. Projekt będzie
realizowany przez organizację pozarządową.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Przewiduje
działania skierowane także
do mieszkańców gmin
ościennych oraz zakup
środków trwałych.

25. O0384 Laboratorium Piwa.
Projekt utworzenia
muzeum i browaru
'Komtur" w
kamienicy przy ul.
Podmurnej 13 w

Toruń, ul. Podmurna 13

Rewitalizacja i adaptacja
wczesnośredniowiecznej kamienicy
spichrzowej i przywrócenie jej stałej funkcji
użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem
dostępnego powszechnie i bez opłat muzeum
toruńskiego i pomorskiego browarnictwa

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Gmina Miasta
Toruń nie prowadzi
inwestycji w obce środki
trwałe.

wraz z lokalem użytkowym przeznaczonym
na uwidocznienie i przybliżenie procesu
warzenia piwa z możliwością spożycia.

Toruniu.

Kępa Bazarowa - tereny nad
26. O0385 Mieszkam,
zwiedzam,
Małą Wisłą w sąsiedztwie
wypoczywam Zamku Dybowskiego
budowa mostku nad
Małą Wisłą wraz z
miejscem
rekreacyjnowypoczynkowym na
Kępie Bazarowej

Wykonanie projektu technicznego i
wybudowanie mostku nad Małą Wisłą,
łączącego tereny przyległe do Zamku
Dybowskiego z Kępą Bazarową.
Oczyszczenie i wyrównanie terenu
bezpośredni przylegającego do mostku oraz
rewitalizację terenów zielonych położonych w
pobliżu podejść do mostku po obu stronach
Małej Wisły. Stworzenie ogólnodostępnego
miejsca rekreacyjnego dla odwiedzających.
Zakup i montaż ławek, stołów, koszy na
śmieci, latarni parkowych, tablic edukacyjnoinformacyjnych, wykonanie bezpiecznego
placu umożliwiającego rozpalenie ogniska
oraz na murowanego grilla.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Powstaje
koncepcja
zagospodarowania
terenów wskazanych we
wniosku, która będzie
opisywać działania
możliwe do wykonania w
tym terenie. teren znajduje
się w zarządzie instytucji
zewnętrznej RZGW.

27. O0388 Bawmy się razem z
dziećmi. W
zdrowym ciele
zdrowy duch. Z
ekologią za pan brat
- czyste środowisko.

Lasek od strony ul. Jeleniej a Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla
Jastrzębiej. Lasek na ul.
dzieci. Postawienie kilku ławek oraz
Jeleniej do Myśliwskiej.
śmietników wzdłuż ul. Jeleniej od Sz.
Chełmińskiej do ul. Wilczej.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Teren leśny.
Brak możliwości realizacji
zadania w wymaganym
przez regulamin okresie
rocznym.

28. SK0290 Mobilne miasteczko
ruchu drogowego

Szkoła Podstawowa nr 32,
ul. Kosynierów
Kościuszkowskich 11

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Dotyczy
zakupu wyposażenia dla

Zakup mobilnego miasteczka ruchu
drogowego (znaki drogowe, sygnalizacja
świetlna, rowery, maty gumowe imitujące

asfalt, które służą do tworzenia dróg, rond i
szkoły, nie spełnia
skrzyżowań. Miasteczko będzie udostępniane warunku
szkołom i przedszkolom.
ogólnodostępności.
29. SK0296 Poprawienie jakości
życia mieszkańców
okręgu Skarpa
poprzez odtworzenie
obiektu sportoworekreacyjnego,
ogólnodostępny
bezpłatny kort do gry
w tenisa.

Osiedle Skarpa,
nieruchomość Anna,
lokalizacja ul.
Kusocińskiego 6, ul.
Malinowskiego 5, ul.
Malinowskiego 7

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 18,27
m x 36,57 m (na podbudowie, zgodnie z
warunkami technicznymi). Obszar wokół
boiska z nawierzchni z kostki polbruk (kostka
żółta). Od strony zachodniej 2 lub 3 rzędy
siedzisk z PCV na długości boiska w formie
trybun (siedziska z oparciem jak na kortach
przy ul. Przy Skarpie). panelowe ocynkowane
powlekane w kolorze zielonym (pręty
grubości 5 mm). Oświetlenie lampami LED
po uprzedniej wymianie 8 szt. słupów.
Wykonanie 2 szt. furtek na wysokości słupów
oświetleniowych od strony południowej.
Montaż słupów oraz siatki do tenisa. Kort
zlokalizowany na terenie należącym do SM
Na Skarpie.

Niepoddane pod
głosowanie. W
bezpośrednim sąsiedztwie
osiedla Na Skarpie
znajduje się nowoczesny
kompleks 10 kortów
otwartych i 4 krytych,
wybudowany przez
miasto. Budowanie
kolejnego obiektu tego
typu w tym rejonie byłoby
wydatkiem
nieracjonalnym i
niegospodarnym.

30. SM0073 Klub młodzieżowy
Fejs

Starówka

Projekt Klub Młodzieżowy FEJ5 - dla
młodzieży 13 + zakłada remont (lokalu w
obrębie starówki i zakup wyposażenia na
potrzeby klubu dla młodzieży w wieku 13 -18
lat z Torunia. Pośród wielu klubów z łatwym
dostępem do wielu używek brakuje na
młodzieżowej mapie Torunia miejsca, gdzie
młodzież może w swoim gronie spędzić czas,
a rodzice będą spokojni, że ich dziecko jest w

Projekt niepoddany pod
głosowanie.
Wnioskodawca nie
wskazał miejsca realizacji
zadania, w związku z
czym nie jest możliwe
określenie kosztów
realizacji zadania.

bezpiecznym miejscu i towarzystwie. W
klubie tym będzie można: pograć w gry
klubowe, obejrzeć film, spotkać się i
porozmawiać z przyjaciółmi, wyprawić
urodziny, poprowadzić koncert lub wystąpić
na miniscenie młodzieżowej, zorganizować
spotkania z autorytetami kształtującymi
postawy obywatelskie, mecenatem młodzieży,
spotkania podnoszące samoocenę, warsztaty z
umiejętności prospołecznych, wystawy,
wernisaże, debaty młodych I inne. Klub
będzie funkcjonował w ścisłej współpracy z
działającym nieopodal Centrum Dzieci i
Młodzieży WĘDKA; które z racji
dysponowania salą gimnastyczną będzie
skutecznie dopełniało ofertę klubu dla
docelowej grupy, czyli toruńskiej młodzieży.
31. ST0054 Odzyskujemy zieleń, Teren zieleni, o którym
etap 2
mowa w projekcie obejmuje
teren na Stawkach między
ulicami Trzcinową,
Szuwarów, Nenufarów oraz
Okólnej.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu
zieleni o powierzchni ok 7220 m kw. między
ulicami Trzcinowej i gen. W. Andersa pod
teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla
mieszkańców pobliskich osiedli.
Zagospodarowanie ternu ma objąć: przygotowanie terenu i obsianie trawą położenie ścieżek chodnikowych wyznaczenie i przygotowanie terenu na
nowoczesne miejsce zabaw dla starszych i
młodszych dzieci wyposażone w urządzenia

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
niezgodność z
miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego.

wielofunkcyjne - wyposażenie terenu w
siłownię zewnętrzną - wyposażenie terenu w
4 ławek - wyposażenie terenu w 8 koszy na
śmieci, w tym specjalnych koszy na psie
odchody
32. ST0057 Bezpieczny i czysty
plac zabaw dla
wszystkich

Plac zabaw dla dzieci
usytuowany przy Zespole
Szkół nr 14, ul. Hallera

Powiększenie istniejącego placu zabaw przy
Zespole Szkół nr 14. Instalacja nowych
urządzeń zabawowych: ogólnorozwojowe,
przeznaczone dla różnych grupowo dzieci i
młodzieży. Dostawienie ławek, wyłożenie
całości trenu w technologii bezpiecznej,
miękkiej nawierzchni tworzywowej.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względu na
budowę we wskazanym
obszarze sali
gimnastycznej.

33. W0056 Dog Fun Park

Toruń, ul. Zbożowa (okolice
boiska Orlik) (między ul.
Zbożową, Czeremchową i
Owsianą)

Projekt DOG FUN PARK dotyczy
wybudowania kompletnego interaktywnego
placu zabaw dla zwierząt wraz z
infrastrukturą przy ulicy Zbożowej w Toruniu
(Wrzosy). Realizacja pozwoli na zwiększenie
aktywności fizycznej oraz integrację
mieszkańców dzielnicy Wrzosy i nie tylko,
zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież. Są
to czynniki niezwykle istotne dla poprawy
zdrowia i jakości życia zarówno fizycznego,
jak i psychicznego. Projekt zakłada
wybudowanie placu zabaw o wymiarach ok.
70m x 80m, w tym: 1. część wybiegowa ok.
70m x 30 m; 2. wyposażenie: -równoważnia 1
szt., -rampa duża (ok. 1 m wysokości), -rampa
mała (ok. 25 cm wysokości), -płotki do

Projekt niepoddany pod
głosowanie. W sąsiedztwie
proponowanej lokalizacji
znajdują się las, który jest
doskonałym miejscem na
spacery ze zwierzętami.
Wydatek nieracjonalny.

przeskakiwania niskie (ok. 20 cm wysokości),
-płotek do przeskakiwania wysoki (ok. 1 m
wysokości), -płotki do omijania (slalom), opony umieszczone pionowo na stelażu do
przeskakiwania przez środek, -rura do
przechodzenia wewnątrz 3. kąpielisko dla
zwierząt o wymiarach ok. 5m x 10m i
głębokości (spadku) do 1m, oddzielone
osobnym wejściem zewnętrznym (spoza
placu) oraz wewnętrznym (z placu); 4.
infrastruktura towarzysząca: -cztery kosze na
odchody; -dwie ławki; -ogrodzenie oświetlenie
Niepoddane pod głosowanie ze względu na włączenie do innego projektu
1. GB0038 Budowa oświetlenia
Nad Strugą

Teren miejski znajdujący się Projekt zakłada budowę oświetlenia wzdłuż
pomiędzy blokami Nad
istniejącego chodnika. W skład oświetlenia,
Strugą 4, 4A a Nad Strugą 6. wchodzą 4 latarnie typu LED.

Zakres projektu został
włączony do projektu
GB0037, w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

2. JM0104 Wybudowanie
utwardzonej ścieżki
dla pieszych ul.
Winnica – ul.
Lubicka.

Na wysokości ul. Winnica
43 -45, ul. Lubicka 48-50

Zakres zadania został
włączony do projektu nr
JM0107, w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

Projekt zakłada wykonanie przez Miasto
utwardzonej ścieżki dla pieszych / chodnika /
schodów łączących ul. Winnica z ul. Lubicką
wzdłuż działki 140/12 obręb 57.
Uzasadnieniem do wybudowania
przedmiotowej ścieżki jest fakt, że na
przestrzeni ostatnich lat na ul. Winnica
powstało wiele nowych osiedli
mieszkaniowych, w związku z czym znacznie

zwiększyła się liczba osób zamieszkujących
ten obszar. Wybudowanie ścieżki na ww.
terenie w dużym stopniu ułatwi mieszkańcom
przemieszczanie się i będzie stanowiło
wygodne połączenie pomiędzy ul. Winnica, a
ul. Lubicka ponieważ jedyne tego typu
połączenie znajduje się obecnie na wysokości
ul. Ścieżka Szkolna.
3.

R0083

Siłownia zewnętrzna Ul. Rydygiera - placyk za
boiskiem do koszykówki,
przy kościele, naprzeciw
Fundacji Brata Alberta
Bratanki

Wyrównanie terenu oraz zainstalowanie
urządzeń do ćwiczeń wraz z oświetleniem.

Zakres wniosku został
włączony do projektu nr
R0075, w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

4.

R0085

Rewitalizacja boiska Rydygiera 17
do gry w
koszykówkę i
siatkówkę

Wymiana nawierzchni boiska, ogrodzenie
terenu, montaż lamp oświetleniowych i ławek
parkowych, wyposażenie boiska w kosze i
siatki - boisko wielofunkcyjne do gry w
koszykówkę i siatkówkę.

Zakres wniosku został
włączony do projektu nr
R0075, w uzgodnieniu z
wnioskodawcą.

Niepoddane pod głosowanie ze względu na zaplanowaną realizację w ramach budżetu miasta
1.

B0182

Rewitalizacja
Skweru Inwalidów
Wojennych

Teren po dawnym
Cmentarzu EwangelickoAugsburskim, Bydgoskie
Przedmieście, Osiedle
Młodych

Odnowienie istniejących ścieżek, naprawa lub
wymiana istniejącego muru, przycięcie
krzewów i stworzenie klombów kwiatowych
oraz nasadzenie nowych krzewów płożących.

Projekt niepoddany pod
głosowanie. GMT
realizuje w 2016 r. z
budżetu miasta naprawę
alejek, rewitalizację
fragmentów trawników i
nasadzenia uzupełniające
krzewów ozdobnych. Ew.

naprawa muru będzie
rozpatrywana w innym
trybie.
2. JM0108 Oświetlenie ul.
Winnica 41-43 oraz
dodatkowe kosze na
śmieci na ul.
Winnica

Ul. Winnica

Montaż dwóch latarni w technologii LED
oraz montaż 4 szt. koszy na śmieci pomiędzy
ul. Winnica 7-14 a ul. Winnica 41-43 wzdłuż
ścieżki rowerowej i chodnika.

Zakres rzeczowy projektu
zostanie zrealizowany w
ramach inwestycji
miejskiej prowadzonej w
2016 r.

3. SM0063 Zielony Toruń stwórzmy Park
Jednego Drzewa
przy wiązie przy ul.
Wiązowej!

Ul. Wiązowa do
skrzyżowania z Podgórną

W związku z tym, że udało się zatrzymać
wycinkę wiązu z ul. Wiązowej i wiemy już,
że jak na swój wiek i przechył jest zdrowy,
wnioskujemy, aby teren wokół niego uczynić
przyjaznym. Planowana jest budowa odcinka
ulicy od Podgórnej do Głowackiego, która
będzie odsunięta od drzewa. Powstanie dość
duża jak na gęstą zabudowę wolna przestrzeń,
która może pomagać drzewu i ludziom.
Wzorem Łodzi, gdzie tworzone są parki
kieszonkowe i wzorem parafii przy ul.
Podgórnej, która otworzyła ogród
przykościelny dla wszystkich, tworząc tym
samym pierwszy park na Mokrym i
Chełmińskim, stwórzmy kolejny mikro park.
Prosimy zatem o przeznaczenie przestrzeni
wokół drzewa na tereny zielone oraz budowę
wygodnego ale chodnika do piekarni i domów
przy Wiązowej. Chcemy, żeby nasze drzewo
zamiast asfaltem było otoczone trawą i

Projekt niepoddany pod
głosowanie. Zadanie
opisane w projekcie jest
elementem inwestycji
realizowanej przez MZD.
W 2016 r. odbyły się
konsultacje społeczne dot.
przebudowy ul. Wiązowej,
w tym także
zagospodarowanie
miejsca, w którym rośnie
okazały wiąz. Inwestycja
będzie realizowana w
ramach działań własnych
miasta.

kwiatami, żeby pojawiła się tam ławeczka i
nowe małe wiązy przy ulicy. Zakładamy: 1)
ściągnięcie asfaltu wokół drzewa 2)
nawiezienie żyznej ziemi 3) budowę chodnika
(przepuszczającego wodę i pasującego do
zabudowy) od Podgórnej do Głowackiego
przy piekarni 4) ustawienie ławek 5) wysianie
trawy 6) posadzenie cebul kwiatowych 300
szt.: krokusy, przebiśniegi, cebulica
syberyjska, szafirki 8) obsadzenie nowej drogi
wiązami 20 szt. 9) zagospodarowanie małego
wiązu, który urósł naprzeciwko wiązupomnika przyrody (wkomponowanie w drogę
lub przesadzenie celem rekonstrukcji szpaleru
10) zagospodarowanie całości zielenią
4.

R0087

Ścieżka pieszoŁączy ścieżki pieszorowerowa około 150 rowerowe wzdłuż Strugi
m
Toruńskiej ze Średnicówką
na wysokości ul.
Donimirskiego 3,7,9 w
niewielkiej odległości od
bloku ul. Rydygiera 28 i od
ul. Kasztanowej 31

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej o długości Zadanie jest ujęte w
ok.. 150 m, łączącej ścieżki pieszo-rowerowe budżecie miasta na 2016 r.
wzdłuż Strugi Toruńskiej ze Średnicówką na
wysokości ul. Donimirskiego 3,7,9 w
niewielkiej odległości od bloku ul. Rydygiera
28 i od ul. Kasztanowej 31.

Niepoddane pod głosowanie ze względów formalnych
Między ul. Willową a
1. CH0102 Teren rekreacyjny
dla dzieci i dorosłych terenem zadrzewionym,
na osiedlu Brzezina działka nr 22/1

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci, ławeczki,
Projekt niepoddany pod
kosz na śmieci i urządzenia siłowni dla
głosowanie ze względów
dorosłych (np. Orbitrek, biegacz oraz surfer + formalnych. Brak

twister).

2. GB0048 Rodzina Integracja
Bezpieczeństwo
Rekreacja Budowa
świetlicy

Teren rekreacyjny osiedle ul. Budowa klubo-świetlicy od podstaw (projekt,
Olsztyńska
postawienie budynku, doprowadzenie
mediów), w którym będą odbywać się
spotkania i zajęcia dla mieszkańców osiedla.

3. K0049 Dyngusowa chodnik Toruń, Kaszczorek, ul.
Dyngusowa

4. K0050 Zielony labirynt
edukacyjny

Toruń, Kaszczorek dz. nr
117/4 obr. 61
(wnioskodawca sprostował
pierwotnie podany numer
działki - 117/3 obr. 61)

wymaganej liczby
podpisów na liście
poparcia wniosku.
Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
niezgodna z regulaminem,
brak zgody na
przetwarzanie danych
osobowych.

Wykonanie chodników dla pieszych i
rowerzystów (opracowanie projektu
zabudowy, usunięcie drzew-samosiewów,
ułożenie chodników).

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
niezgodna z regulaminem
(brak oświadczenia o
zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych oraz
wskazania autora
projektu).

Stworzenie naturalnego labiryntu
edukacyjnego. Dominującym materiałem
będą: krzewy 9wierzba), zioła, kwiaty, rośliny
owocowe, częściowo konstrukcje drewniane
dla roślin owocujących. W labiryncie znajdą
się tablice informacyjne o poszczególnych
roślinach, ich morfologii, botanice, a także
działaniu i wykorzystaniu w kuchni i

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Działka
wskazana przez
wnioskodawcę w wyniku
sprostowania (117/4 obr.
61) jest własnością
prywatną 8 osób. Do

5. K0056 Kaszczorek bardziej
przyjazny
mieszkańcom

Toruń - Kaszczorek - różne
lokalizacje

ziołolecznictwie. labirynt powstanie na
powierzchni ok. 0,3 ha i będzie dostępny dla
każdego.

wniosku nie dołączono
zgody właścicieli na
realizacje projektu na
należącym do nich terenie.
W związku z powyższym
projekt został przeniesiony
na listę projektów
odrzuconych.

1) Rewitalizacja części skarpy Wisły poprzez
usunięcie samosiejek, krzaków, śmieci oraz
nasadzenie 30 drzew iglastych wzdłuż ul. Ligi
Polskiej. 2) Dostawa i montaż sceny przy
boisku osiedlowym, na której będą
organizowane imprezy osiedlowe. 3) Montaż
40 betonowych koszy na śmieci przy ul.
Szczęśliwej, Dożynkowej, na Przełaj,
Fantazyjnej i Światowida - na psie odchody i
śmieci 4) opracowanie analizy możliwości
ewakuacji mieszkańców Kaszczorka w
przypadku powodzi w kontekście kłopotów z
wjazdem na ul. Turystyczną 5) wykonanie
chodnika z kostki brukowej o szerokości 1500
mm z obrzeżem od strony jezdni przy ul.
Srebrzystej 6) montaż wodowskazu ze stali
nierdzewnej na skrzyżowaniu ulic:
Turystycznej i Dożynkowej oraz tablicy z
mapą hydrologiczną Kaszczorka i zdjęciem z
powodzi w 2010 r. 7) zakup farb dla artysty

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Wniosek
przewiduje realizację 7
różnych przedsięwzięć w
wielu miejscach na terenie
osiedla. Nie spełnia reguły
zachowania jedności
miejsca lub jedności typu
zadania. Wniosek jest
skumulowanym zbiorem
wielu różnych projektów i
zadań, co narusza par. 9
ust. 1 regulaminu budżetu
partycypacyjnego.
W wyniku wniosku o
ponowne rozpatrzenie
wybrane przez
wnioskodawcę elementy

6. K0057 Rozbudowa
infrastruktury
komunikacyjnej,
kulturalnej i
bezpieczeństwa w
Kaszczorku

Toruń - Kaszczorek - różne
lokalizacje

Strrt Art, który w ramach wolontariatu
wykona dzieło na konstrukcji wspornej
wiaduktu na ul. Ligi Polskiej (wiadukt nad ul.
Szczęśliwą)

tego projektu zostały ujęte
w ramach projektów
K0058, K0059 oraz
K0060.

1) Budowa chodnika pomiędzy ul.
Gwiaździstą a Szczęśliwą, z kostki brukowej,
dł. 120 m, szer. 1700 mm z obrzeżami,
nasadzenie 20 drzew, postawienie 3 lamp oraz
2 betonowych koszy na śmieci. 2)
Fotopułapka w punkcie postojowym dla
kajakarzy Białe Góry odstraszająca
potencjalnych wandali 3) Ekran dla kina
samochodowego i prac artystów "galerii
Rusz" na parkingu przy ul. Szczęśliwej (6 x 3
m, zabetonowany, jednostronny) 4) 10 ławek
z oparciem przy ul. Szczęśliwej na odcinku
między ul. Wieżową a Ligi Polskiej 5) bilbord
5 x 2 m wbetonowany, jednostronny, z
napisem "Prosimy o możliwość bezpiecznego
przejścia przez ul. Turystyczną do szkoły dzieci", zamontowanego na ul. Turystycznej
od strony Złotorii.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Wniosek
przewiduje realizację 5
różnych przedsięwzięć w
wielu miejscach na terenie
osiedla. Nie spełnia reguły
zachowania jedności
miejsca lub jedności typu
zadania. Wniosek jest
skumulowanym zbiorem
wielu różnych projektów i
zadań, co narusza par. 9
ust. 1 regulaminu budżetu
partycypacyjnego.
W wyniku wniosku o
ponowne rozpatrzenie
wybrane przez
wnioskodawcę elementy
tego projektu zostały ujęte
w ramach projektów
K0058, K0059 oraz
K0060.

7. O0371 "Żużel" na wodzie

Toruń

8. O0372 Ekologiczne place
zabaw - Ty
decydujesz gdzie

Lokalizacja zostanie
Wykonanie 2 ekologicznych placów zabaw, z
wybrana przez mieszkańców roślin, z elementami placu recyklingowego.
Torunia w ramach
konsultacji

9. O0386 Murale 3D w
Toruniu

Budynki wybrane przez
mieszkańców w wyniku
konsultacji. Budynki będą
zgłoszone przez
spółdzielnie/wspólnoty,
które zgłoszą budynki do
konsultacji.

Wykonanie 5 murali 3D o tematyce związanej
z Toruniem, np. Fortyfikacjami, Mikołajem
Kopernikiem, herbem Torunia, portem
morskim. Murale zostałyby wykonane na 5
wybranych przez mieszkańców budynkach
spośród wszystkich zgłoszonych.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych.
Wnioskodawca nie
wskazał lokalizacji.

Ul. Drzymały w sąsiedztwie
Ronda Kuronia, Placu
Zabaw i skrzyżowanie z ul.
Iwanowską.

Montaż świateł drogowych "na żądanie"
znacznie poprawi bezpieczeństwo setek dzieci
przechodzących tamtędy do Zespołu Szkół nr
15 przy ul. Paderewskiego oraz dzieci
korzystających z Placu Zabaw. Od kilku lat w
rejonie przedmiotowego przejścia/przejść dla
pieszych wzrasta ilość użytkowników dróg z
uwagi na rozbudowujące się "Osiedle Letnia"
oraz powstałe i będące w trakcie budowy
bloki komunalno-socjalne. Dzieci idące do

Wniosek niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
dla wniosku niezgodna z
regulaminem (brak zgody
na przetwarzanie danych
osobowych).

10.

P0071

Montaż świateł
ulicznych "na
żądanie" na przejściu
dla pieszych przy ul.
Drzymały, pomiędzy
Rondem Kuronia,
Placem Zabaw a
skrzyżowaniem z ul.
Iwanowską.

Organizacja pokazu kaskaderskiego przejazdu motocyklem po Wiśle.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Brak zgody
właściciela / zarządcy
terenu (rzeka i nabrzeże)
na realizację zadania.
Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Nie wskazano
lokalizacji.

szkoły czują się niejednokrotnie zagrożone z
uwagi na lekkomyślność niektórych
kierowców. Ponadto dzieci korzystające z
Placu Zabaw potrafią zapomnieć o zasadach
przechodzenia przez jezdnię.
11. RU0029 Montaż kamery
monitoringu (1-2
szt.) z podłączeniem
do miejskiej sieci
zarządzania
kryzysowego
(kamery obrotowe)

Działka nr 104,103 w
Montaż kamery monitoringu (1-2 szt.) z
obrębie 66, położone przy ul. podłączeniem do miejskiej sieci zarządzania
Strzałowej 11
kryzysowego (kamery obrotowe).

12. RU0037 Przebudowa
przejścia przez tory
kolejowe lub
zainstalowanie
szlabanu i świateł
ostrzegawczych

Rudak, między drogą od
przystanku w stronę torów a
ul. Rypińską

Przebudowa przejścia przez tory kolejowe lub Projekt nie poddany pod
zainstalowanie szlabanu i świateł
głosowanie ze względów
ostrzegawczych.
formalnych. Brak listy
poparcia dla wniosku.

13. SM0066 Rekreacja dla
dorosłych-fitness na
powietrzu.

Róg ul. Kołłątaja i Trasy
Średnicowej - działka
122/40 obręb 3

Urządzenia fitness w ilości 4-5 szt. oraz
ławeczki, oświetlenie terenu usytuowanego
przy istniejącym boisku dla młodzieży.

14. W0058 Remont - wymiana

Ul. Gazowa, osiedle Wrzosy Remont - wymiana zniszczonej nawierzchni

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
dla wniosku nie zawiera
tytułu projektu oraz zgody
na przetwarzanie danych
osobowych.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Brak zgody
właściciela terenu.
Niekompletna lista
poparcia dla projektu
Niewystarczająca ilość
miejsca na realizację.
Wniosek niepoddany pod

nawierzchni ulicy
Gazowej w Toruniu

15. W0061 Klub osiedlowy
Majster

II w Toruniu

ulicy Gazowej na nową nawierzchnię z kostki
brukowej wraz z progiem zwalniającym.
Ulica obecnie posiada nawierzchnię z trylinki
wykonaną ponad 20 lat temu z licznymi
dziurami i spękaniami. W ramach remontu
wykonanie pieszojezdni z kostki brukowej,
umożliwiającej obustronne parkowanie
pojazdów.

głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
niezgodna z regulaminem
budżetu partycypacyjnego.

Wrzosy, ul. Rolnicza

Powstanie klubu osiedlowego dla dzieci i
młodzieży. Projekt klubu, remont lokalu i
zakup wyposażenia do klubu, np.. Stół do
ping ponga, piłkarzyki, bilard, gry planszowe
itp.

Projekt niepoddany pod
głosowanie ze względów
formalnych. Lista poparcia
niezgodna z regulaminem
budżetu partycypacyjnego.

Odrzucone ze względu na przekroczenie terminu składania wniosków
1. ST0050 Budowa strefy
zabaw i wypoczynku
dla mieszkańców
osiedla Stawki

Park Tysiąclecia, teren
zielony od strony ul.
Kniaziewicza, w odległości
ok.150 m od ul. Łódzkiej

W ramach projektu zostanie wykonana strefa
rekreacyjno-wypoczynkowa dla dzieci i dla
dorosłych. Dla najmłodszych zaplanowano
nowoczesny plac zabaw, wyposażony w takie
urządzenia jak: "piramida linowa", "karuzela
twister" , "huśtawka gniazdo" , piaskownica o
wymiarach 3mx3m, zjeżdżalnia "wysoka" z
podestem, zjeżdżalnia "niska" dla mniejszych
dzieci. Urządzenia zabawowe zostaną
postawione na bezpiecznej nawierzchni. Dla
dorosłych wykonanie zostanie siłownia
zewnętrzna z kilkoma urządzeniami do
ćwiczeń typu : "wioślarz" , "biegacz" ,

Wniosek wpłynął po
terminie (data stempla
pocztowego: 4.04.2016,
data wpływu: 6.04.2016).

"orbitrek" , "jeździec konny", "twister" oraz
betonowy stół do gry w szachy z czterema
siedziskami. Teren całego obiektu zostanie
ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w
ławki i kosze na śmieci. W obrębie
proponowanej strefy rekreacyjnowypoczynkowej znajduje się dawny kort
tenisowy, który mógłby zostać wykorzystany
jako podłoże do posadowienia urządzeń
siłowych . Konieczne będzie również w
zapewnienie pieszego ciągu komunikacyjnego
do obiektu od strony ul. Kniaziewicza. Biorąc
pod uwagę silnie rozwiniętą zabudowę jednoi wielorodzinną otoczenia, obiekt z pewnością
będzie miejscem wypoczynku i spotkań
mieszkańców osiedla Stawki.

