
Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Podgórz 

Pula: 345 988 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna wycena Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. P0003 Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury 
rekreacyjnej przy ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu 
"Kolorowe podwórko". 
lokalizacja: Teren zielony w obszarze ulicy Prufferów i Iwanowskiej. 
 
W ramach projektu powstanie plac zabaw dla dzieci najmłodszych z 
karuzelą, torem przeszkód, huśtawkami, ścianką wspinaczkową, 
piaskownicą i elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 
Zbudowana także będzie siłownia zewnętrzna z różnorodnymi urządzeniami 
do ćwiczeń siłowych. Plany zagospodarowania nie pozwalają na budowę w 
tym miejscu boiska. Realizacja pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli 
terenu oraz zapewnienia, że powstałe obiekty będą ogólnodostępne.  

 
 
 
 

110 000,00 
+ 

145 998,00 
= 

255 998,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Wnioskodawca 
wyraził zgodę na 
realizację części 

zakresu - do kwoty 
145.998 zł) 

841 WIiR 

2. P0006 Odzyskujemy zieleń dla Podgórza, etap 1. 
lokalizacja: Teren zieleni, o którym mowa w projekcie obejmuje teren na 
Podgórzu między ulicami i Marii i Jana Prufferów, Wilhelmy Iwanowskiej, 
Jasną oraz gen. Józefa Hallera. 
 
W ramach projektu zostanie urządzony obszar rekreacyjno-wypoczynkowy. 
Teren będzie obsiany trawą, pojawią się ścieżki chodnikowe, lampy uliczne, 
ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Powstanie także nowoczesny 
plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią. Jeżeli pozwolą na to 
warunki terenowe, będzie urządzony także wybieg dla psów.  

809 

3. P0004 Rekonstrukcja placu zabaw dla dzieci 
lokalizacja: Podgórz, ul. Szubińska k/kościoła 
 
W ramach projektu powstanie ogrodzony placu zabaw ze sztuczną, 
bezpieczną nawierzchnią. Zamontowane zostaną urządzenia zabawowe 
spełniające wymogi bezpieczeństwa.  

80 000,00 549 WIiR 

4. P0005 Jest afera babcia z wnukiem o rower się spiera 
lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Poznańska 284-284A, WM Leśny Zakątek, 
 
W ramach projektu zostanie postawiona wiata dla rowerów, przy ul. 
Poznańskiej 284-284A. Ze względu na ograniczenia prawne, pierwotny 
wniosek został ograniczony przez autora.  

10 000,00 185 MZD 

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Stawki 

Pula: 267 482 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. ST0006 Nie!-Dla wad postawy 
lokalizacja: 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.  

47 000,00 474 WE 

2. ST0007 Odpowiednie warunki do nauki w dobie społeczeństwa informacyjnego. 
lokalizacja: 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.  

28 000,00 399 WE 

3. ST0008 Wymiana ogrodzenia wokół placu przedszkolnego i boisk szkolnych przy 
Zespole Szkół nr 14 w Toruniu. 
lokalizacja: Zespół Szkół nr 14 w Toruniu  
 
W ramach projektu zostanie wymienione ogrodzenie wokół placu 
przedszkolnego i boisk szkolnych oraz placu przed wejściem do Zespołu Szkół 
nr 14 w Toruniu.  

120 000,00 387 WIiR 

4. ST0001 Budowa parku aktywności dzieci i dorosłych 
lokalizacja: 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.  

72 482,00 333 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

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

100 000,00 190  

6. ST0004 Oświetlenie ulicy Tadeusza Kutrzeby w Toruniu 
lokalizacja: 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.  

17 500,00 189  

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

70 000,00 184  

8. ST0010 Budowa ulicy Hulewicza wraz z chodnikami. 267 000,00 167  



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

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Rudak 

Pula: 280 332 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. RU0003 Festyn dożynkowy 
lokalizacja: ogród przy kościele pw. Opatrzności Bożej przy ul. Okólnej 178 w 
Toruniu na Rudaku 
 
W ramach projektu zostanie zorganizowany festyn dożynkowy na terenie 
ogrodu przy kościele p.w. Opatrzności Bożej przy ul. Okólnej 178 w Toruniu. 
Organizatorzy przewidzieli występy artystyczne, konkursy z nagrodami, 
pieczenie kiełbasek, grochówkę, napoje oraz domowe ciasta.  

4 000,00 349 WProm 

2. RU0006 Przebudowa ulicy Borowikowej. 
lokalizacja: Ulica Borowikowa - od ulicy Grzybowej do torów kolejowych - 
odcinek o długości ok. 180 m. 
 
W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek ul. Borowikowej (od 
Grzybowej do torów kolejowych). Powstanie pieszojezdnia o szerokości 6 m, 
zjazdy do posesji, odwodnienie.  

248 332,00 307 MZD 

3. RU0005 Siłownia zewnętrzna. 
lokalizacja: Proponowana lokalizacja - działka nr 210 w rejestrze gruntów.  
 
W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia z kilkoma urządzeniami do 
ćwiczeń. Siłownia zostanie urządzona przy ul. Rudackiej, na wolnej działce 
miejskiej, pomiędzy posesjami 34 i 40.  

28 000,00 134 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

4. RU0002 Mini-orlik (remont i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych) 
lokalizacja: ul. Podgórska 17-19 (działka geodezyjna nr 29/2) 
 
W ramach projektu zostanie przebudowane istniejące boisko sportowe przy ul. 
Podgórskiej (przygotowanie terenu, ułożenie syntetycznej trawy, montaż 
bramek wraz z siatkami, wymiana ławek, montaż ogrodzenia).  

270 000,00 131  

5. RU0004 Modernizacja przejazdu kolejowego zapewniającego bezpieczne przejście 
dla pieszych.  
lokalizacja: Połączenie ul. Podgórskiej z ul. Rudacką przejazdem kolejowym 
na ul. Dybowskiej. 
 
W ramach projektu zostanie wydłużona nawierzchnia utwardzona płytami 
betonowymi, stanowiąca przejście i przejazd przez tory kolejowe. 
Przygotowane będzie połączenie przejścia dla pieszych i rowerzystów z 
chodnikiem oraz ze ścieżką rowerową w ul. Rudackiej oraz włączenie przejścia 
w chodnik w ul. Dybowskiej. Realizacja projektu uzależniona od uzyskania 
zgody PKP na wyżej wymieniony zakres prac.  

170 000,00 127  

6. RU0001 Rudak : ogród sztuki 
lokalizacja: Dzielnicowy Dom Kultury na Rudaku, ul. Okólna 169, lokal 
Przedszkola Kasztanek oraz teren zielony należący do budynku. 
 
W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów z zakresu działań 
audiowizualnych, plastycznych oraz teatralnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych mieszkańców osiedla Rudak, zakończony finałowym pokazem 
spektaklu - podczas pikniku rodzinnego. W przypadku wyboru zadanie będzie 
realizowane przez wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w 
trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub 
poprzez powierzenie jednostce miejskiej.  

3 500,00 37  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Czerniewice 

Pula: 231 956 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. CZ0002 Siłownia zewnętrzna w Toruniu - Czerniewicach.  
lokalizacja: U zbiegu ulic Zdrojowej/Włocławskiej w południowo - 
wschodniej części O/M Czerniewice na placu rekreacyjno -sportowym. 
Dokładna lokalizacja została zaznaczona na załączonej mapce.  
 
W ramach projektu powstanie siłownia plenerowa wyposażona min. w sześć 
urządzeń treningowych takich jak: wahadło, prasa nożna, wycisk górny, 
steper, biegacz, drabinka, motyl, itp.  

30 000,00 199 WIiR 
  

2. CZ0001 Przebudowa ulicy Miodowej w Toruniu - Czerniewicach. 
lokalizacja: Ulica Miodowa znajduje się w zachodniej części O/M 
Czerniewice na tzw. "Osiedlu Kolejowym". Jest ulicą prostopadłą do ul. 
Łódzkiej - Drogi Krajowej 91. Lokalizacja ulicy została oznaczona na 
załączonej mapce. 
 
W ramach projektu zostanie przebudowana ul. Miodowa. Powstanie 
pieszojezdnia z kostki betonowej, wykonane zostanie odwodnienie.  

201 956,00 160 MZD 

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Kaszczorek 

Pula: 245 030 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. K0024 Plac zabaw dla dzieci i siłowania dla dorosłych. 
lokalizacja: Kaszczorek, ul. Gościnna 19 - część działki 253/24 (w ewidencji 
gruntów) 
 
W ramach projektu, na terenie byłych boisk, powstanie plac zabaw (karuzela, 
zjeżdżalnia, huśtawki) oraz siłownia plenerowa z kilkoma urządzeniami 
treningowymi. Teren zostanie utwardzony, otrzyma nawierzchnie trawiastą lub 
sztuczną.  

60 000,00 1119 WIiR 

2. K0022 Parking przy kościele w Kaszczorku. 
lokalizacja: Kaszczorek, ul. Szczęśliwa - działka 97/12 (w ewidencji gruntów). 
 
W ramach projektu powstanie parking przy kościele, na około 60 miejsc. 
Nawierzchnia z kostki lub asfaltowa, oznaczenie stanowisk, oświetlenie 
parkowe od strony skarpy.  

185 030,00 
 
 
 

(42 miejsca) 

1055 MZD 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

3. K0001 Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Zakole poprzez wykonanie drogi. 
lokalizacja: Toruń, Kaszczorek, ulica Zakole - do ulicy Pana Kleksa. 
 
W ramach projektu zostanie wykonana nawierzchnia ul. Zakole (do ul. Pana 
Kleksa), w tym także dla pieszych i rowerów, oraz oświetlenie. Pierwotny 
projekt został zmodyfikowany przez wnioskodawcę.  

245 000,00 151  

4. K0025 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Pana Kleksa poprzez wykonanie drogi i 
oświetlenia. 
lokalizacja: Toruń, Kaszczorek, ul. Pana Kleksa. 
 
W ramach projektu zostanie utwardzona nawierzchnia ul. Pana Kleksa, wraz z 
częścią dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane oświetlenie. W przypadku 
gdy rzeczywisty koszt zadania przekroczy pulę środków przewidzianych dla 
osiedla Kaszczorek zakres rzeczowy zostanie ograniczony.  

245 000,00 86  

5. K0006 Zainstalowanie lamp oswietleniowych 
lokalizacja: Kaszczorek ul. Ks.St. Paluszyńskiego i ul. Krajoznawcza 
 
W ramach projektu zostanie wykonane oświetlenie w ul. Ks.St. Paluszyńskiego 
i ul. Krajoznawczej.  

70 000,00 67  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Bielawy-Grębocin 

Pula: 324 659 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. GB0004 Z błota do cywilizacji 
lokalizacja: ul. Skierniewicka - na odcinku od skrzyżowania z ul. Suwalską 
do skrzyżowania z ul. Krakowską 
 
W ramach projektu zostanie wybudowana pieszojezdnia na wskazanym we 
wniosku odcinku.  

324 659,00 1180 MZD 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

2. GB0002 Budowa drogi oraz oświetlenia od ulicy Działowej 10 do ulicy Działowej 
18 d 
lokalizacja: Grębocin nad Strugą 
 
Budowa odcinka ul. Działowej od posesji nr 10 do nr 18d wraz z 
uzupełnieniem oświetlenia. W przypadku kiedy koszt zadania po przetargu 
przekroczy limit środków przeznaczonych na os. Bielawy-Grębocin, zakres 
rzeczowy zostanie skorygowany do wysokości ww. limitu.  

324 000,00 337  

3. GB0008 Plac zabaw i miejsce rekreacyjne dla mieszkańców osiedla Bielawy 
lokalizacja: Park przy skrzyżowaniu ulic: Koszalińska-Szczecińska-Krynicka. 
 
W ramach projektu teren o pow. 1000 m kw. zostanie częściowo utwardzony, 
częściowo obsiany trawą. Powstanie plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z 
kilkoma urządzeniami (siatka linowa, zestawy zabawowe, drabinki, 
zjeżdżalnie, wieże, huśtawki, poręcze, piaskownica, itp.). Zostanie także 
urządzona siłownia plenerowa (twister, wahadło, wioślarz, orbitrek, drążki, 
wyciskanie). Ustawionych będzie kilka ławek i stoliczki. Ze względu na 
zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego teren nie będzie mógł być 
ogrodzony.  

180 000,00 257  

4. GB0010 Montaż 3 spowalniaczy na ul. Gdańskiej w Toruniu 
lokalizacja: ul. Gdańska w Toruniu 
 
W ramach projektu zostaną zamontowane trzy spowalniacze ruchu na ul. 
Gdańskiej.  

3 000,00 116  

5. GB0007 Montaż 2-ch spowalniaczy ruchu na ul. Elbląskiej w Toruniu 
lokalizacja: ul. Elbląska w Toruniu 
 
W ramach projektu, na ul. Elbląskiej, zostaną zamontowane dwa progi 
zwalniające.  

2 000,00 91  

6. GB0009 Nasadzenia przy ul. Chrzanowskiego w Toruniu 
lokalizacja: ul. Chrzanowskiego w Toruniu 
 
W ramach projektu zostanie posadzone 10 drzew oraz 150 krzewów, wzdłuż 
ul. Chrzanowskiego.  

9 000,00 87  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Skarpa 

Pula: 371 887 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. SK0017 Boisko do gry w koszykówkę o nawierzchni bezpiecznej. 
lokalizacja: Osiedle Skarpa - Nieruchomość Anna - lokalizacja pomiędzy 
budynkami przy ul. Kusocińskiego 6/8/10/14 
 
W ramach projektu powstanie boisko do koszykówki o nawierzchni 
bezpiecznej, wraz z kilkoma siedziskami. Realizacja pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela terenu na ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektu 
oraz zapewnienia, że obiekt będzie ogólnodostępny.  

261 207,00 608 WIiR 

2. SK0016 Teren rekreacyjny dla psów 
lokalizacja: u zbiegu ulic: Ligi Polskiej, Kolankowskiego i Szosy Lubickiej 
 
W ramach projektu powstanie urządzony teren przeznaczony na wybieg dla 
psów. Zostanie ogrodzony, wyposażony w urządzenia zabawowe, takie jak: 
kładka, rura, przeszkoda z palisady, piaskownica, a także ławeczki i kosze na 
odchody.  

40 000,00 564 WŚiZ 

3. SK0012 Mural na wieżowcu Konstytucji 3 Maja 13 
lokalizacja: Osiedle Skarpa, ul. Konstytucji Maja 13, ściana szczytowa północna 
o wymiarach (szerokość ściany c-a 10,20 wysokość licząc od terenu c-a 32 m) 
 
Umieszczenie na elewacji wieżowca przy ul. Konstytucji 3 Maja 13 kolorowej 
grafiki (muralu) promującej treści proekologiczne i historię osiedla Na Skarpie. 
Realizacja projektu uwarunkowana zgodą SM Na Skarpie.  

40 680,00 563 WŚiZ 

4. SK0018 Siłownia zewnętrzna na terenie III Liceum Ogólnokształcącego 
lokalizacja: teren III Liceum Ogólnokształcącego 
 
W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia z sześcioma stanowiskami. 
Zostaną zamontowane urządzenia dwuosobowe typu wahadło, prasa nożna, 
wyciąg górny, wyciskanie siedząc, a także jednoosobowe typu biegacz, 
drabinka.  

30 000,00 520 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

5. SK0022 Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych. 
lokalizacja: Ulica Kolankowskiego na odcinku pomiędzy ul. Olimpijską i 
Kusocińskiego. 
 
W ramach projektu powstanie drugi rząd miejsc parkingowych. Liczba miejsc 
dla samochodów zostanie zwiększona o 15-15. Zostanie także oznakowany 
wjazd i wyjazd z parkingu.  

64 000,00 326  

6. SK0021 Sanitariat WC. 
lokalizacja: Rejon skrzyżowania ulicy Konstytucji 3-go Maja i kard. St. 
Wyszyńskiego. 
 
Budowa publicznej toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z boksem- przewijalnią dla 
niemowląt. teren wskazany przez wnioskodawcę w całości stanowi własność 
innych osób prawnych. Realizacja projektu będzie możliwa wyłącznie w 
przypadku zgody właścicieli na nieodpłatne udostępnienie terenu pod 
inwestycję.  

365 000,00 252  

7. SK0010 Festyn osiedlowo-parafialny na Skarpie z koncertem Magdy Anioł 
lokalizacja: Organizacja festynu planowana jest na terenie parafii Bł. Marii 
Karłowskiej w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 52-60. Teren zlokalizowany 
jest na leśnej polanie w pobliżu ronda na ul. Olimpijskiej 

19 400,00 236  



 
Organizacja festynu osiedlowego wraz z pokazem grupy rekonstrukcyjnej armii 
polskiej oraz żołnierzy pruskich, grupy rekonstrukcyjnej rycerzy 
średniowiecznych, konkursami z nagrodami oraz atrakcjami dla dzieci 
(zjeżdżalnie, trampoliny, przejażdżki kucykiem) i dorosłych (ognisko z 
kiełbaskami, zjazdy na linach, itp.) Podczas festynu odbędzie się koncert grupy 
wokalnej Magdy Anioł.  

8. SK0013 Jestem młody, mądry, żwawy, więc ratuję bez obawy. 
lokalizacja: Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii 
Krajowej w Toruniu, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 
 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną, podczas zajęć lekcyjnych, 
warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w 
klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 32. W każdej klasie zostaną 
przeprowadzone 2 godziny lekcyjne warsztatów.  

16 000,00 207  

9. SK0019 Wybieg dla psów. 
lokalizacja: Osiedle Na Skarpie - lasek w okolicy ul. Olimpijskiej. 
 
W ramach projektu powstanie ogrodzony siatką teren - wybieg dla psów, 
wyposażony w dystrybutor torebek i kosz na psie odchody, a także kilka ławek. 
Realizacja pod warunkiem uzyskania decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów 
leśnych.  

60 000,00 193  

10. SK0020 Orlikowy Turniej Piłkarski dla dzieci "Jest Fajnie". 
lokalizacja: Orliki osiedlowe "Na Skarpie" 
 
W ramach projektu zostanie zorganizowany dziecięcy turniej piłkarski, w 
szczególności dla dzieci z osiedla. Turniej będzie się odbywać wg 
profesjonalnych reguł, z sędziami, sztabem medycznym, poczęstunkiem. 
Zaplanowano także udział znanej osoby ze środowiska piłkarskiego, a także 
obecność futbolowych skautów.  

5 000,00 151  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Rubinkowo 

Pula: 340 919 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. R0012 Ścieżka zdrowia na Rubinkowie (siłownia zewnętrzna + elementy street 
workout) 
lokalizacja: Rubinkowo - wzdłuż wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej przy 
Strudze Toruńskiej 
 
W ramach projektu powstanie plenerowa siłownia wzbogacona o elementy do 
ćwiczeń gimnastycznych (street workout). Urządzenia np: do ćwiczenia górnej 
części ciała, poręcze wielofunkcyjne, drabina pozioma, wahadło, ćwiczenia 
brzucha, twister, wyciąg górny, orbitrek, wiosła, wyciskanie siedząc, jeździec, 
dwie ławki z pedałami. Niektóre będą mogły być wykorzystywane przez osoby 
w różnym wieku oraz o różnej sprawności fizycznej, także przez osoby 
niepełnosprawne ruchowo, np. poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Realizacja pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu na ponoszenie 
kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz zapewnienia, że obiekt będzie 
ogólnodostępny.  

58 000,00 490 WIiR 

2. R0010 Plac rekreacyjny dla dorosłych 
lokalizacja: Toruń, Osiedle Rubinkowo - tereny przy promenadzie ul. H. 
Piskorskiej 
 
W ramach projektu zostanie urządzony plac rekreacyjny dla dorosłych. Zostaną 
zamontowane urządzenia do ćwiczenia nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister 
oraz koła do Tai Chi. Realizacja pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu na ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz zapewnienia, 
że obiekt będzie ogólnodostępny.  

55 000,00 443 WIiR 

3. R0006 Rewitalizacja alei przed Zespołem Szkół nr 8, etap pierwszy 
lokalizacja: Aleja łącząca Szkołę nr 8 z ul. Łyskowskiego - odcinek od ul. 
Łyskowskiego do wejścia głównego do szkoły 
 
Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Łyskowskiego do wejścia 
głównego do Zespołu Szkół nr 8 na kostkę brukową. Ułożenie przed głównym 
wejściem do szkoły, skrótu "Z.S.8" z kostek brukowych innego koloru. 
Opcjonalnie (w zależności od warunków technicznych) umieszczenie logo 
szkoły.  

187 919,00 307 WIiR 

4. R0005 Instalacja siłowni na wolnym powietrzu 
lokalizacja: Teren przylegający do placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy 
budynku przy ul. Buszczyńskich 13 
 
W ramach projektu powstanie siłownia plenerowa z minimum sześcioma 
urządzeniami do ćwiczeń. Realizacja pod warunkiem uzyskania zgody 
właściciela terenu na ponoszenie kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz 
zapewnienia, że obiekt będzie ogólnodostępny.  

40 000,00 302 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

5. R0007 Rewitalizacja terenów przylegających do fortu II im. Stefana Czarnieckiego 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Rydygiera i Mocarskiego 
lokalizacja: Tereny zielone przylegające do Fortu II im. Stefana Czarnieckiego, 
wzdłuż odcinka ul. Rydygiera oraz ul. Mocarskiego 
 
W ramach projektu teren zostanie zrewitalizowany. Powstaną ścieżki spacerowe, 
siłownia plenerowa z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń siłowych. 
Ustawionych zostanie sześć ławek i sześć koszy ulicznych, wykonanych w 
technologii odpornej na wandalizm. Realizacja jest uzależniona od uzyskania 
decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych.  

110 000,00 265  



6. R0011 Wyposażanie ogrodu żłobka w zabawki ogrodowe celem stworzenia 
całorocznego bezpiecznego dla małych dzieci placu zabaw. 
lokalizacja: Osiedle Rubinkowo; teren ogrodu Żłobka Miejskiego nr 2 w 
Toruniu. 
 
W ramach projektu w ogrodzie żłobka zostanie urządzona specjalna, bezpieczna 
strefa zabaw dla dzieci. Teren będzie wyposażony w odpowiednie do wieku 
dzieci zabawki ogrodowe, zamontowane na stałe.  

44 000,00 231  

7. R0001 Wybieg dla psów (psi park) dla Rubinkowa I 
lokalizacja: Rydygiera 38 - łąka naprzeciw bloków przy ul. Kasztanowej - 
między Strugą Toruńską a ogrodami działkowymi - obok Torseedu. 
 
W ramach projektu powstanie dwuczęściowy wybieg dla psów (dla małych i 
dużych zwierząt). Zostanie wyposażony w elementy zabawowe (ruchome 
pomosty, kładki, obręcze, huśtawki, tor przeszkód) ławki oraz pojemniki na 
odchody, a także stojaki na rowery. Teren zostanie ogrodzony.  

150 000,00 209  

8. R0013 Wymiana nawierzchni chodnika wewnątrz ogrodu na bezpieczną 
nawierzchnię typu tartan lub płyty kauczukowe gwarantujące bezpieczne 
przemieszczanie się małych dzieci.  
lokalizacja: Osiedle Rubinkowo - teren ogrodu Żłobka Miejskiego nr 2 w 
Toruniu. 
 
W ramach projektu istniejąca, popękana betonowa nawierzchnia chodników na 
terenie ogrodu żłobka zostanie wymieniona na nawierzchnie bezpieczną typu 
kauczuk lub tartan.  

45 000,00 181  

9. R0016 Remont nawierzchni ul. Kasztanowej - odcinek przylegający do pawilonu 
Olimp 
lokalizacja: Odcinek ul. Kasztanowej, na północ od ul. Rydygiera, przylegający 
do zachodniej strony pawilonu handlowego Olimp. 
 
W ramach projektu zniszczona nawierzchnia ulicy zostanie wymieniona na 
nową. Preferowana jest kostka brukowa.  

80 000,00 160  

10. R0015 Odnowa boiska przy Rydygiera 42 + postawienie stołu do ping ponga oraz 
stołu do chińczyka i szachów przy piaskownicy. 
lokalizacja: Boisko przy ul. Rydygiera 42, trawnik pomiędzy parkingiem a 
piaskownicą naprzeciwko ul. Rydygiera 42. 
 
W ramach projektu, na terenie obecnego boiska powstanie nowe boisko 
wielofunkcyjne: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Boisko będzie miało 
nawierzchnie poliuretanową oraz ogrodzenie.  

340 000,00 137  

11. R0014 Remont kapitalny ulicy Przybyłów. 
lokalizacja: Rubinkowo, Toruń. 
 
W ramach projektu zostanie wykonany remont kapitalny ulicy, w tym prace 
ziemne i instalacyjne. Jezdnia i chodniki otrzymają nową nawierzchnię.  

260 000,00 133  

12. R0004 Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Klonowej. 
lokalizacja: teren zielony zlokalizowany pomiędzy mostkami (nad wodociągiem 
i Strugą toruńską) w ciągu ul. Kolonowej. 
 
W ramach projektu teren zostanie uporządkowany. Pojawi się nowa zieleń, 
trawa, drobne nasadzenia. Wytyczone zostaną dwie alejki utwardzone tłuczniem 
(po okręgu), postawione będą betonowe ławki z drewnianymi siedziskami oraz 
kosze na śmieci. Ewentualnie remont oświetlenia terenu.  

55 000,00 93  

13. R0008 Oświetlenie parkingi przy ul. Bukowej 
lokalizacja: Parking miejski zlokalizowany skrzyżowaniu Niesiołowskiego oraz 
ul. Bukowej 
 
W ramach projektu, na parkingu lub w bezpośrednim sąsiedztwie, zostaną 
zainstalowane lampy oświetleniowe (dwie lub cztery sztuki).  

50 000,00 66  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Jakubskie-Mokre 

Pula: 486 080 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. JM0021 Wykonanie remontu mostków nad Strugą Toruńską 
lokalizacja: ulice: Chrobrego, Batorego i Sucharskiego pomiędzy ul. Wojska 
Polskiego, a ul. Batorego 
 
W ramach projektu mostki zostaną umocnione, otrzymają nową nawierzchnię 
i poręcze. Zostaną także wyremontowane podejścia do mostków.  

60 000,00 491 WIiR 

2. JM0013 Remont kapitalny ulicy Jana Olbrachta 
lokalizacja: ul. Jana Olbrachta od strony ul. Jana Sobieskiego 
 
W ramach projektu jezdnia i chodniki otrzymają nową nawierzchnię (od 
Sobieskiego do torów). Ulica zostanie odwodniona, urządzona zostanie zieleń 
w pasie przydrożnym.  

100 000,00 431 MZD 

3. JM0008 Wybiegi dla psów 
lokalizacja: 1) teren zielony przy ul. Gregorkiewicza za przystankiem 
autobusowym 2) park przy ul. Waryńskiego 
 
W ramach projektu powstaną dwa wydzielone wybiegi dla psów we 
wskazanych wyżej lokalizacjach. Zostaną także zamontowane pojemniki na 
psie odchody.  

80 000,00 370 WŚiZ 

4. JM0009 Tablice informacyjne o miejscach historycznych związanych z 
Jakubskim i Mokrem 
lokalizacja: lista miejsc na terenie osiedla Jakubskie-Mokre według wykazu 
(w załączniku) 
 
W ramach projektu zostanie wykonanych oraz ustawionych 17 tablic 
informacyjnych na terenie osiedli Jakubskie i Mokre. Na tablicach zostaną 
umieszczone dane o historii poszczególnych miejsc wraz ze szkicem lub 
zdjęciem.  

20 000,00 306 WKu 

5. JM0010 Budowa parkingu na ul. Wojska Polskiego przy kościele parafii 
Chrystusa Króla. 
lokalizacja: Przedłużenie istniejącego parkingu przy kościele do przejścia dla 
pieszych 
 
W ramach projektu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe na już 
istniejącym parkingu.  

35 000,00 277 MZD 

6. JM0004 Remont drogi - ul. Podchorążych wraz z montażem spowalniaczy ruchu 
lokalizacja: ul. Podchorążych 
 
W ramach projektu zostanie wyremontowany odcinek ulicy. Będzie 
wymieniona nawierzchnia jezdni oraz chodniki i zamontowane spowalniacze.  

191 080,00 266 MZD 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

7. JM0022 Wymiana nawierzchni i wykonanie chodników przy ulicy Żelaznej od 
nr3 (wzdłuż budynków Żelazna 5, 11-11A do parkingów) 
lokalizacja: ulica Żelazna w Toruniu 
 
W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia odcinka ul. 
Żelaznej (od posesji nr 3 do parkingów) oraz wybudowany zostanie chodnik.  

245 000,00 116  

8. JM0015 Budowa chodnika przy ul. Fabrycznej w Toruniu. 
lokalizacja: ul. Fabryczna 
 

120 000,00 56  



W ramach projektu zostanie wybudowany chodnik w ul. Fabrycznej na 
odcinku od ul. Chrobrego do bramy ogrodów działkowych. realizacja 
wymaga uregulowania stanów prawnych gruntów. W przypadku braku 
możliwości uzgodnień z właścicielami gruntów, zadanie będzie etapowane i 
w I etapie wybudowany zostanie chodnik pomiędzy ul. Chrobrego i ul. 
Kałamarskiego.  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Wrzosy 

Pula: 357 821 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. W0012 Zagospodarowanie terenów Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu 
lokalizacja: 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.  

285 821,00 486 WIiR 

2. W0011 Siłownia zewnętrzna plus ławki parkowe 
lokalizacja: Park za przystankiem autobusowym u zbiegu ulic 
Słoneczny/Chmielna alternatywa dla lokalizacji "park" u zbiegu ulic 
Migdałowa/Fasolowa. Uporządkowanie terenu 
 
W ramach projektu powstanie siłownia plenerowa wyposażona w minimum 
sześć urządzeń do ćwiczeń. Dodatkowo zostaną ustawione ławki parkowe.  

40 000,00 446 WIiR 

3. W0010 Ławki i kosze wzdłuż ścieżki rowerowej na Wrzosach. 
lokalizacja: 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.  

32 000,00 434 MZD 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

4. W0018 Rozbudowa skateparku 
lokalizacja: 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.  

120 000,00 372  

5. W0019 Budowa ulicy Winogronowej. 
lokalizacja: Toruń, ulica Winogronowa 
 
Budowa ul. Winogronowej (pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostkami typu 
polbruk, wykonanie obustronnych miejsc parkingowych, zjazdów bramowych, 
zieleni ulicznej, odwodnienia).  

320 000,00 346  

6. W0014 Przebudowa i remont chodnika przy POLO-MARKECIE na Wrzosach ul. 
Kwiatowa 1/Migdałowa 13 
lokalizacja: 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 wyłącznie pod warunkiem zobowiązania się właściciela do pokrywania 
kosztów eksploatacji kamer.  

180 000,00 261  

7. W0016 Bezpieczny plac zabaw. 
lokalizacja: 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 

42 000,00 242  



właścicieli gruntów kosztów bieżącej eksploatacji. Właściciele gruntów muszą 
się też zobowiązać do utrzymania terenu jako ogólnodostępnego.  

8. W0017 Modernizacja ulic i budowa chodników w celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych. 
lokalizacja: 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 projekty, na wskazanych ulicach zostaną wymienione betonowe 
krawężniki oraz naprawione (wymienione) zużyte fragmenty chodników lub 
wybudowane nowe.  

180 000,00 210  

9. W0015 Budowa drogi lokalnej z chodnikami ul. Rodzynkowa. 
lokalizacja: Osiedle Wrzosy - Leśne, ulice między ul. Sadową a ul. 
Przylaszczkową i ul. Owsianą 
 
Wykonanie nawierzchni ulicy Rodzynkowej wraz z chodnikami  

350 000,00 159  

10. W0008 Poprawa warunków życia na osiedlu Wrzosy 
lokalizacja: 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).  

120 000,00 158  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Chełmińskie 

Pula: 356 955 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. CH0021 Plac zabawy i wypoczynku "Topolowy ludzik" 
lokalizacja: Działka należąca do Gminy, oznaczona na planie 
zagospodarowania jako 54/14, ograniczona ulicami: Huryczowicz, Szosa 
Chełmińska, dalszy bieg ul. Długiej. 
 
W ramach projektu plac zabaw zostanie odnowiony. Otrzyma bezpieczną 
nawierzchnię, nowe urządzenia, małe bramki do piłki nożnej, ławeczki oraz 
ogrodzenie. Posadzone zostaną drzewa, zasiana trawa.  

80 000,00 652 WIiR 

2. CH0001 Wniosek o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa. 
lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa na 
wysokości Szkoły Podstawowej Nr 5 
 
W ramach projektu zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu, na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5.  

251 955,00 649 MZD 

3. CH0008 Centrum Rozrywki "Chełmiunka" - piłkarzyki, szachy, ping-pong, bule 
lokalizacja: Przy Orliku - ul. św. Józefa 26 
 
W ramach projektu zostanie utworzone miejsce aktywnej rozrywki dla 
mieszkańców: betonowe stoły do ping-ponga; piłkarzyki; szachy, a także 
pole do gry w bule.  

25 000,00 545 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

4. CH0022 Skwer borowików 
lokalizacja: działki należące go Gminy: 294, 303 + przyległy pas z 
oznaczeniem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: s2-
ZP1, pomiędzy ulicami: Kaszubska, Borowiacka, Wybickiego 
 
W ramach projektu powstanie skwer wypoczynkowy dla mieszkańców. 
Teren zostanie wyrównany i uporządkowany. Zamontowanych zostanie 
kilka urządzeń placu zabaw wraz z bezpieczna nawierzchnią. Posadzone 
będą drzewka i krzewy oraz posiana trawa.  

80 000,00 482  

5. CH0027 Siedziska na orliku oraz oświetlenie siłowni napowietrznej 
lokalizacja: Orlik, ul. Polna 14a, Toruń 
 
W ramach projektu zostaną zainstalowane siedziska (16 sztuk) na terenie 
Orlika, wraz z wyłożeniem terenu pod siedziskami polbrukiem. Oświetlona 
zostanie także siłownia plenerowa zlokalizowana przy boisku.  

12 000,00 407  

6. CH0014 Plac zabaw (skwer) dla psów. 
lokalizacja: Ulica Wybickiego, pomiędzy ulicami Grudziądzką i Legionów, 
na nowo powstającym terenie przyległym do ekranów akustycznych wzdłuż 
trasy średnicowej. 
 
W ramach projektu zbudowany zostanie plac zabaw - skwer dla psów. Teren 
obsiany trawą, kilka drzewek liściastych, ławeczka, kosz na śmieci i 
ogrodzenie. Zachowany zostanie min. 2 metrowy odstęp od ekranów 
akustycznych.  

40 000,00 326  

7. CH0010 Budowa chodnika i drogi łączącej ul. Rolniczą z ul. Grudziądzką. 
lokalizacja: Droga łącząca ul. Rolniczą z ul. Grudziądzką wyłożona płytami 
betonowymi. 
 
W ramach projektu przewiduje się modernizację jedynej drogi dojazdowej 

350 000,00 289  



od ul. Rolniczej do ul. Grudziądzkiej oraz budowę nowego chodnika.  

8. CH0020 Remont ul. Andrzeja Boboli od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej 
lokalizacja: ul. Andrzeja Boboli, odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. 
Długiej 
 
W ramach projektu ulica otrzyma nową nawierzchnię. Poprawione zostaną 
chodniki, a przy wjazdach do posesji zostaną obniżone krawężniki. 
Postawiona zostanie także jedna lampa uliczna.  

202 500,00 258  

9. CH0011 Budowa parkingu dla mieszkańców SM Rusałka przy ul. Rolniczej 
lokalizacja: Teren Spółdzielni "Rusałka" przy ul. Rolniczej. 
 
W ramach projektu powstanie 40 miejsc parkingowych przy ul. Rolniczej, 
na terenie SM Rusałka. Warunkiem realizacji jest zobowiązanie spółdzielni 
do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania, a także do do utrzymania 
parkingu jako ogólnodostępnego.  

180 000,00 194  

10. CH0019 Remont ul. Andrzeja Boboli od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długosza 
lokalizacja: ul. Andrzeja Boboli, odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. 
Długosza 
 
W ramach projektu zostanie wyrównana i naprawiona nawierzchnia ulicy. 
Poprawione będą chodniki, a przy wjazdach do posesji zostaną obniżone 
krawężniki. Zostaną także zamontowane spowalniacze ruchu.  

217 500,00 174  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Staromiejskie 

Pula: 313 185 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszt po 
końcowej 

weryfikacji 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. SM0018 Wędka - Centrum Dzieci i Młodzieży, jako alternatywa dla dzieci i 
młodzieży wobec ulicy, internetu, używek, młodocianej przestępczości, 
przemocy wagarowaniu. remont i dostosowanie byłej sali gimnastycznej 
na ul. Jęczmiennej 10 do dziennego przebywania dla dzieci i młodzieży z 
toruńskiej Starówki. 
lokalizacja: Sala gimnastyczna po szkole odzieżowej w Toruniu przy ul. 
Jęczmiennej 10. 
 
W ramach projektu zostanie wyremontowana była sala gimnastyczna wraz z 
zapleczem, socjalnym. Zostanie zakupione podstawowe wyposażenie, w tym 
sportowe (piłki, materace, skrzynie, siatki) - także do sportów ulicznych 
(parkur, streetworkout). Powstanie też ścianka wspinaczkowa. Nie będą 
finansowane bieżące koszty energii elektrycznej.  

146 900,00 746 WIiR 

2. SM0016 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu - 
Radosny, bezpieczny plac zabaw. 
lokalizacja: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 
3/5, plac zabaw od ul. Lelewela 
 
W ramach projektu powstanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią 
syntetyczną. Zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe, a także 
dodatkowe urządzenia do wspinania się. Zostanie stworzony bezpieczny i 
kolorowy plac dla dzieci, który będzie służyć rozwijaniu aktywności ruchowej 
bez względu na porę roku.  

166 285,00 195 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

3. SM0020 Ławki na deptak oraz Rynek Staromiejski i Nowomiejski. 
lokalizacja: Toruń, Stare Miasto ul. Szeroka i ul. Królowej Jadwigi oraz 
Rynek Staromiejski i Nowomiejski 
 
W ramach projektu zostanie ustawionych 30 ławek dopasowanych 
wzornictwem do charakteru toruńskiej starówki.  

60 000,00 176  

4. SM0026 Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury 
rekreacyjnej przy ul. PCK w Toruniu 
lokalizacja: ul. PCK (ul. Podgórna - ul. Lelewela) 
 
W ramach projektu teren zostanie zagospodarowany. Powstanie plac zabaw 
dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Zamontowane będą: karuzela, tor 
przeszkód, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, piaskownica, ławeczki, a także 
różnorodne urządzenia do ćwiczeń siłowych. Teren zostanie obsadzony 
zielenią oraz wyposażony w kosze na śmieci i ławki.  

95 000,00 173  

5. SM0021 Rozszerzenie obszaru bezpłatnego dostępu do internetu 
bezprzewodowego tzw. hot spotu na teren całego Zespołu Staromiejskiego 
wraz z Bulwarem Filadelfijskim 
lokalizacja: Historyczny obszar Starego i Nowego Miasta (pomiędzy Al. Jana 
Pawła II, Wałami Gen. Sikorskiego, Szumana i Bulwarem Filadelfijskim) 
 
W ramach projektu zostanie rozszerzony obszar dostępu do bezpłatnego 
Internetu na teren całej starówki. Zachowane zostaną dotychczasowe zasady 
korzystania z systemu. Zakres zadania może zostać skorygowany do 
wysokości ww. limitu środków.  

300 000,00 167  

6. SM0015 Posprzątaj po swoim psie. 
lokalizacja: Osiedle zw. Lelewela/Kołłątaja. 

77 500,00 138  



 
W ramach projektu, w obrębie ulic Małachowskiego, Wybickiego, Lelewela 
zostanie ustawionych 100 koszy na psie odchody, wyposażonych także w 
torebki, rękawiczki lub łopatki.  

7. SM0022 Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez malowanie na 
czerwono przejazdów rowerowych przez jezdnię (będących 
przedłużeniem drogi rowerowej sąsiadujących z przejściem dla pieszych) 
na teren całego lub części okręgu staromiejskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów okalających Zespół Staromiejski. 
lokalizacja: przejazdy rowerowe przez jezdnie na terenie Staromiejskiego 
 
W ramach projektu zostaną pomalowane na czerwono przejazdy rowerowe 
przez jezdnie, znajdujące się w obrębie Zespołu Staromiejskiego oraz 
bezpośrednim sąsiedztwie starówki. Zadanie będzie realizowane poza ścisłą 
starówką, tj. w otulinie, wyłącznie za zgodą Miejskiego Konserwatora 
Zabytków.  

30 000,00 132  

8. SM0014 Społeczno-kulturalna rewitalizacja podwórka przy ul. Poniatowskiego 5  
lokalizacja: teren wokół kamienicy przy ul. Poniatowskiego 5  
 
W ramach projektu podwórko zostanie odnowione oraz dostosowane do 
potrzeb dzieci, młodzieży i seniorów. Teren zostanie uprzątnięty, rozebrana 
będzie stara szopa, uporządkowana zostanie kwestia dojść do podwórka. 
Powstanie plac zabaw dla dzieci, przestrzeń wypoczynkowa, ogródek, miejsce 
do prowadzenia warsztatów i pokazów plenerowych. Zamontowane zostaną 
także stojaki rowerowe. Realizacja możliwa po uzyskaniu zgody 100% 
właścicieli. Realizacja pod warunkiem uzyskania zapewnienia ze strony 
właścicieli, że obiekt będzie ogólnodostępny.  

35 000,00 93  

9. SM0006 Rewitalizacja podwórza Piekary / Kopernika / Ducha Św. / Rabiańska 
lokalizacja: Podwórko (teren zielony) pomiędzy ulicami Piekary / Kopernika / 
Ducha Św. / Rabiańska; działki nr 169/2, 168/4, 170/2, 172/2 (własność 
Gminy Miasta Toruń), powierzchnia łącznie: 0,0615 ha. 
 
W ramach projektu zostanie stworzone miejsce wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców. Teren zostanie uporządkowany, zniszczone elementy rozebrane 
lub wyremontowane. Urządzona zostanie zieleń, odtworzone będą chodniczki 
i krawężniki oraz układ ścieżek wewnętrznych. Wydzielone zostaną miejsca 
do wykładania karmy dla zwierząt. Teren zostanie ogrodzony. Uwaga - w 
przypadku wyboru, realizacja pod warunkiem że teren pozostanie 
ogólnodostępny i bezpłatny.  

120 000,00 85  

10. SM0025 Remont nawierzchni ulicy (bez nazwy) wraz z parkingami (od ul. 
Kołłątaja 10A - Kołłątaja 4-4C - Legionów 49-51B do ul. Legionów). 
lokalizacja: ulica bez nazwy na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Legionów. 
 
W ramach projektu zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni 
oraz na miejscach parkingowych.  

210 000,00 81  

11. SM0007 Ławki wzdłuż chodnika przy zbiorniku wodnym Kaszownik 
lokalizacja: Chodnik przy zbiorniku wodnym Kaszownik od strony ogródków 
działkowych 
 
W ramach projektu zostaną zamontowane cztery ławki, wzdłuż chodnika, w 
szerszych częściach trawnika, od strony ogródków działkowych.  

9 000,00 76  

12. SM0023 Budowa ulicy Krótkiej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem 
terenu. 
lokalizacja: Ulica Krótka w Toruniu. 
 
W ramach projektu zostanie wykonana infrastruktura podziemna, oświetlenie, 
chodniki. Jezdnia otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Realizacja możliwa pod 
warunkiem uzyskania zgody MSM na realizację inwestycji na gruntach 
spółdzielni.  

180 000,00 59  

13. SM0028 Remont ulicy bez nazwy wraz z parkingami na wysokości budynków przy 
ul. Kołątaja 20-20c i 22b-22c. 
lokalizacja: Ulica i parkingi na wysokości budynków przy ul. Kołłątaja 20-20c 

95 000,00 48  



i 22b-22c. 
 
W ramach projektu zostanie wyremontowana ulica oraz parkingi, które 
otrzymają nawierzchnię bitumiczną.  

14. SM0029 Remont ul. Wybickiego na odcinku od skrzyżowania przy ul. Wiązowej 
wzdłuż budynków Wybickiego 19-19c i Wybickiego 23-23c. 
lokalizacja: ul. Wybickiego (przy budynkach Wybickiego 19-19c do 23-23c. 
 
W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz 
wyremontowane chodniki, które będą wykonane z kostki betonowej.  

120 000,00 43  

15. SM0030 Fajerwerki 2014 - pokaz sztucznych ogni na Bulwarze Filadelfijskim: 
fajerwerki z okazji 17-tej rocznicy wpisania Zespołu Staromiejskiego w 
Toruniu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturanego 
UNESCO, fajerwerki z okazji dni Święta Miasta Torunia. 
lokalizacja: Bulwar Filadelfiski, szczegółowa lokalizacja w załącznonym 
skanie formularza 
 
W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa pokazy fajerwerków: w 
czerwcu - z okazji Święta Miasta oraz we wrześniu lub grudniu - z okazji 
rocznicy wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

40 000,00 43  

16. SM0027 EKO-Toruń 
lokalizacja: Rynek Nowomiejski 
 
W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl 5 plenerowych imprez 
edukacyjnych, na Rynku Nowomiejskim, o tematyce ekologicznej. Imprezy 
będą atrakcyjne wizualnie (wielkie maskotki, przebrania, gry, zabawy, 
konkursy). W ramach cyklu odbędą się także warsztaty dot. segregacji 
odpadów i recyklingu - dla dzieci i dla dorosłych. W przypadku wyboru 
zadanie będzie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w otwartym 
konkursie ofert (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) lub poprzez powierzenie jednostce miejskiej.  

37 500,00 19  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Bydgoskie 

Pula: 585 706 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. B0035 Park "Góry Piekarskie"  
lokalizacja: Teren zielony tzw. "Góry Piekarskie" pomiędzy ul. Słowackiego a 
Kraszewskiego 
 
W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren „Gór Piekarskich”. 
Powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, plenerowy stół do ping-ponga i 
szachów. Wyznaczone zostaną alejki, postawione kosze na śmieci, 
uporządkowana zieleń. Centralnym miejscem stanie się fontanna. Teren 
zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.  

300 000,00 606 WIiR 

2. B0023 "Trzynastka" się zmienia, etap 1. 
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. 
Krasińskiego 45/47 
 
W ramach projektu przy szkole powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców. 
Miejsce spotkań, kącik szachowy, plenerowa galeria sztuki, stojaki rowerowe, 
dojście do pobliskiego placu zabaw. Teren zostanie oznakowany. Uzupełnione 
zostanie ogrodzenie i zmodernizowane schody wejściowe do szkoły oraz 
chodnik. Teren otrzyma nową aranżację zieleni.  

215 000,00 589 WIiR 

3. B0045 Ruch i rekreacja na Rudelce 
lokalizacja: Tor saneczkowy Zajęcze Góry oraz plac u wlotu toru Rudelka 
przy Rondzie Hoffmana. 
 
W ramach projektu powstanie teren rekreacyjny dla mieszkańców. Odnowiony 
będzie tor saneczkowy. Placyk u wylotu toru zostanie odgrodzony krzewami. 
Powstanie tam też siłownia plenerowa.  

70 706,00 448 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

4. B0029 Park działa 
lokalizacja: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu 
 
W ramach projektu, od wiosny do jesieni, będą organizowane cykliczne 
zajęcia edukacyjne i działania artystyczne w przestrzeni Parku Miejskiego. 
Działania będą dedykowane zarówno Dzieciom jak i osobom dorosłym. W 
przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez wykonawcę 
wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez powierzenie jednostce 
miejskiej.  

30 000,00 331  

5. B0007 Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych  
lokalizacja: działki nr 35 i 36 znajdujące się przy ul. Kasprowicza w Toruniu 
 
W ramach projektu zostanie odtworzony plac zabaw. Powstanie teren o 
nawierzchni bezpiecznej, wyposażony w kilka urządzeń zabawowych 
przeznaczonych dla dzieci młodszych.  

42 000,00 270  

6. B0038 Zagospodarowanie narożnika ul. Matejki i ul. Słowackiego 
lokalizacja: ul. Matejki, ul. Słowackiego 
 
W ramach projektu teren zostanie uporządkowany. Zostanie posadzona zieleń, 
w tym krzewy ozdobne, zamontowane ławki, stoły do gier (szachy, warcaby) 
oraz mały wodotrysk i kamera monitoringu miejskiego.  

30 000,00 260  

7. B0040 Rewitalizacja terenów wokół osiedla "Koszary" przy ul. Mickiewicza. 
Etap pierwszy. 
lokalizacja: Teren zielony pomiędzy budynkami Mickiewicza 146 oraz 

90 000,00 255  



Mickiewicza 148; ulica Asnyka 
 
W ramach projektu teren zostanie uporządkowany, powstanie plac zabaw, 
siłownia plenerowa, betonowy stół do ping-ponga. Nasadzona zostanie zieleń, 
zamontowane elementy małej architektury, tablica informacyjna oraz lampa 
miejska i śmietnik dla pobliskich budynków. Zostanie uspokojony ruch na ul. 
Asnyka poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania.  

8. B0037 Siłownia zewnętrzna 
lokalizacja: ul. Matejki 61 
 
W ramach projektu zostanie utworzone miejsce spotkań dla mieszkańców. 
Teren zostanie uporządkowany i ogrodzony. Zamontowane zostaną urządzenia 
siłowni (6 do 8 elementów), ławki oraz kosze na śmieci.  

41 000,00 232  

9. B0033 Rewitalizacja oświetlenia i chodników na osiedlu Łukasiewicza Fałata 
lokalizacja: oświetlenie - ul. Łukasiewicza odcinek Fałata/Reja) chodnik 
Fałata 48-52 - Fałata 54 Fałata 42 - Fałata 80 
 
W ramach projektu zostaną wymienione lampy uliczne na ul. Łukasiewicza 
(od Reja do Fałata) oraz naprawiony chodnik.  

100 000,00 226  

10. B0043 Budowa nowych miejsc parkingowych i uporządkowanie ruchu 
samochodowego na terenie "OSiedla ZUS-u", pomiędzy budynkami: 
Mickiewicza 19-21, Mickiewicza 23, Matejki 16-18, Matejki 20-22, 
Krasińskiego 22-24 (KRAS) i Krasińskiego 18-20 
lokalizacja: teren pomiędzy budynkami: Mickiewicza 19-21, Mickiewicza 23, 
Matejki 16-18, Matejki 20-22, Krasińskiego 22-24 (KRAS) i Krasińskiego 18-
20. 
 
W ramach projektu zostaną zmodernizowane istniejące i wykonane dwa nowe 
parkingi (na terenie dawnych boisk). Powstanie ok. 50 nowych miejsc dla 
samochodów. Wyznaczone zostaną drogi dojazdowe, wyremontowane 
chodniki. Od strony domów teren parkingu zostanie obsadzony krzewami.  

250 000,00 211  

11. B0042 "Tablice informacyjne" - szlak turystyczny śladami historii miejsc i 
architektury 
lokalizacja: Stare Bydgoskie Przedmieście 
 
W ramach projektu zostanie ustawionych kilkanaście tablic informacyjnych z 
mapką Bydgoskiego Przedmieścia, opisujących szlak turystyczny obejmujący 
atrakcje tej części miasta. Dodatkowo powstaną tabliczki na ciekawych 
obiektach - z opisem historycznym oraz starą fotografią. Wzory tabliczek oraz 
lokalizacje muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.  

50 000,00 209  

12. B0011 Naprawa chodnika 
lokalizacja: Toruń ul.Łukasiewicza przy posesji Kasprowicz 33 
 
W ramach projektu zostanie naprawiony chodnik na narożniku ulic 
Kasprowicza i Łukasiewicza.  

5 000,00 196  

13. B0014 Remont parkingu 
lokalizacja: Toruń, koniec ul.Kasprowicza przy numerach posesji 33 i 34. 
 
W ramach projektu zostaną wyznaczone miejsca parkingowe na zakończeniu 
ul. Kasprowicza oraz wyremontowana nawierzchnia istniejącego parkingu. 
Realizacja wniosku uzależniona od uzyskania zgody właściciela na 
udostępnienie ternu pod inwestycję, ponoszenia kosztów utrzymania parkingu 
po jego wybudowaniu oraz udostępniania jako parkingu publicznego.  

60 000,00 182  

14. B0031 Piekarskie Góry - Od Nowa  
lokalizacja: Piekarskie Góry-Przy wejściu od strony stacji benzynowej i na 
tyłach garaży od ulicy Matejki 
 
W ramach projektu teren zostanie zrewitalizowany i urządzony jako wybieg 
dla psów. Ustawione zostaną pojemniki na psie odchody, tabliczki kierunkowe 
do placyku, znaki informacyjne o funkcji terenu. Ze względów 
bezpieczeństwa wybieg nie może być ogrodzony żywopłotem.  

40 000,00 182  



15. B0030 Bydgoskie Zaprasza 
lokalizacja: Bydgoskie Przedmieście, 5 lokalizacji  
 
W ramach projektu zostanie ustawionych 5 tablic informacyjnych o historii i 
atrakcjach Bydgoskiego Przedmieścia. Lokalizacje tablic: plac Rapackiego; 
Róg Bydgoskiej/Konopnickiej; przystanek "Park Miejski"; przy targowisku na 
Mickiewicza; przy zajezdni na Sienkiewicza. Lokalizacje oraz wygląd tablic 
muszą uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

20 000,00 113  

16. B0046 Miejsce spotkań i zabaw w parku na Chopina 
lokalizacja: Park Chopina, w obrębie żywopłotu okalającego starą 
piaskownicę.  
 
W ramach projektu zostanie urządzone miejsce rekreacyjne. Odnowiona 
będzie piaskownica, wstawione ławki, stół do gry w szachy i kosze na śmieci. 
Pojawią się także tablice informacyjne o zasadach korzystania z terenu i z 
zakazem wchodzenia z psami.  

15 000,00 112  

17. B0013 Mural przy ul. Gałczyńskiego 
lokalizacja: Budynek garażu przy ul. Gałczyńskiego 25 i przejściu między 
budynkami w ul. Broniewskiego 13-14. 
 
W ramach projektu wykonana zostanie kolorowa grafika (mural) na elewacji 
garażu przy ul. Gałczyńskiego 25. Mural będzie poruszał temat energii 
odnawialnej i recyclingu. Zostanie również nakręcony ok. 5 minutowy film z 
realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzona kampania promocyjna w 
mediach. Realizacja projektu uwarunkowana uzyskaniem zgody właściciela 
obiektu i pozytywną opinią Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miasta Torunia.  

8 869,00 75  

18. B0044 Odnowa muru sąsiadującego z obiektem speedrowerowym 
lokalizacja: Osiedle Bydgoskie, ul. Bielańska 66 
 
W ramach projektu zostanie naprawiony mur okalający składnicę złomu 
sąsiadującą z torem speedrowerowym.  

8 930,00 37  

 



Końcowe wyniki głosowania 
na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego w Toruniu na 2014 r. 

zgłoszone w rejonie: Lista ogólnomiejska 

Pula: 1 932 000 zł 

Lp. ID Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Ostateczna 
wycena 

Liczba 
głosów 

Realizator 

Projekty, które zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu  

1. O0096 Szkolne boisko sportowe - boiskiem Osiedla Chełmińskie 
lokalizacja: Pomiędzy ulicami Mohna, Żwirki i Wigury, Moczyńskiego, 
Pałucka; Działka 293 obr. 37 w trwałym zarządzie Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II 
 
W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren należący do Gimnazjum 
nr 3. Powstanie kompleks boisk sportowych wraz z bieżnią. Na nowo zostanie 
także urządzona zieleń.  

1 244 000,00 2839 WIiR 

2. O0093 Piernikowe miasteczko - dobre miejsce dla rodzin 
lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Podmurna 62/68  
 
W ramach projektu plac zabaw zostanie odnowiony. Powstaną nowe 
urządzenia (minigolf, szachy, warcaby, kręgle plenerowe), pawilon jako 
miejsce warsztatowe i gastronomiczne, toalety i przewijalnia dla małych dzieci. 
Zamontowane zostanie oświetlenie. Powstanie ogródek letni. Teren zostanie 
oświetlony. Odnowiona zostanie fontanna, zamek, huśtawki i inne urządzenia 
zabawowe. Poszerzone zostaną działania animacyjne skierowane do 
najmłodszych.  

688 000,00 2754 WIiR 

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu - projekt rezerwowy  

3. O0094 Budowa trasy spacerowo-rowerowej łączące ścieżkę rekreacyjną biegnącą 
wzdłuż Strugi Toruńskiej z ulicą Skłodowskiej Curie oraz ul. Olsztyńską 
wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. 
lokalizacja: Teren osiedla Rubinkowo oraz Grębocin-Bielawy 
 
Budowa drogi spacerowo-rowerowej łączącej ścieżkę biegnącą wzdłuż Strugi 
Toruńskiej z ul. Olsztyńską poprzez tereny przylegające do ul. Bukowej i 
Niesiołowskiego. Budowa 1 siłowni zewnętrznej oraz 1 miejsca wypoczynku i 
rekreacji (ławki, mała architektura, zieleń). Teren w całości nie należy do 
miasta. Realizacja ze środków budżetu partycypacyjnego na rok 2014 możliwa 
wyłącznie w przypadku zgody właścicieli na użyczenie terenu pod inwestycję.  

420 000,00 2585  

Projekty, które nie zostały wybrane przez mieszkańców w głosowaniu - pozostałe projekty  

4. O0115 Sieć siłowni zewnętrznych w lewobrzeżnym Toruniu 
lokalizacja: Podgórz: ul. Szubińska (obręb 63, nr 656) Podgórz: park, ul. 
Poznańska (obręb, nr 204/206/208/210/211/212/213/214/239 lub 248) Podgórz: 
ul. Prufferów/Iwanowskiej (obręb 70, nr 722) Podgórz: ul. Paderewskiego, ZS 
nr 15 (obręb 70, nr 634) Stawki: ul. Szuwarów (obręb 74, nr 879) Stawki: ul. 
rubinowa (obręb 66, nr 879 lub 880) Rudak, ul. Okólna, Dom Muz (obręb nr 
67, nr 686) Rudak: ul. Rudacka (obręb 67, nr 204) Czerniewice: ul. solankowa 
(obręb 76, nr 110) 
 
W ramach projektu powstanie sieć 7 siłowni plenerowych zlokalizowanych w 
różnych częściach lewobrzeża (3 na Podgórzu, 2 na Stawkach i 2 na Rudaku). 
Siłownie zostaną wyposażone w różnorodne urządzenia do ćwiczeń siłowych. 
Przez pierwszy miesiąc od uruchomienia będzie można skorzystać z porad 
trenerów siłowych. Ze względów planistycznych (ograniczenia w mpzp) nie 
będzie można zbudować pozostałych dwóch siłowni wskazanych we wniosku 
(Czerniewice oraz Podgórz - Prufferów/Iwanowskiej).  

240 000,00 2092  

5. O0050 Plac Street Workout - rozwój infrastruktury sportowej w Toruniu 
lokalizacja: Góry zajęcze - teren sąsiadujący z V Liceum Ogólnokształcącym w 
pobliżu skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Fałata w Toruniu. Alternatywny 
teren: plac cyrkowy przy ul. Przy Skarpie, obok kortów tenisowych. 
 

65 000,00 1788  



W ramach projektu powstanie plac do treningów ulicznych, o nawierzchni 
żwirowej. Zostanie tam zamontowany zestaw drążków, poręczy, poprzecznych 
drabinek, ławek - zamontowanych na pionowych słupach. Urządzenia będą 
służyć do ćwiczeń ogólnorozwojowych.  

6. O0101 Akademia Szermierki - Budowlani Toruń - modernizacja sali sportowej 
przy ul. Chrobrego 29 
lokalizacja: Toruń, ul. Chrobrego 29 
 
W ramach projektu budynek zostanie wyremontowany (remont wnętrza, 
naprawa dachu, rynien i innych elementów, termomodernizacja). Po remoncie 
będzie wykorzystywany jako szkółka szermiercza dla najmłodszych adeptów 
tego sportu.  

315 000,00 1654  

7. O0008 Przebudowa nieczynnej fontanny w Piernikowym Miasteczku w wodny 
plac zabaw. 
lokalizacja: ul. Podmurna 62/68 w Toruniu 
 
W ramach projektu fontanna zostanie przekształcona w nowoczesny obiekt 
wodny. Powierzchnia fontanny będzie wyrównana z terenem i otrzyma 
antypoślizgową nawierzchnię - bezpieczną i dostępną dla dzieci. Zamontowane 
zostaną dysze wodne mgielne i strumieniowe o zasięgu do 1 m. Teren wokół 
fontanny będzie otoczony drobną zielenią.  

500 000,00 1631  

8. O0108 Wieża dla jerzyków 
lokalizacja: na wysokości Bulwaru Filadelfijskiego a Copernicus Toruń Hotel; 
Martówka; w okolicy ul. Traktorowej 44-50a 
 
W ramach projektu zostaną zbudowane trzy wieże lęgowe dla jerzyków: na 
Bulwarze Filadelfijskim - w okolicach hotelu Copernicus oraz nad Martówką, 
w okolicach ul. Traktorowej. Wieże zostaną wyposażone w specjalne wabiki 
oraz tablice informacyjne.  

100 000,00 1588  

9. O0022 Utwardzenie drogi począwszy od ul. Fantazyjnej poprzez Zakole do 
Międzyrzecze. 
lokalizacja: Osiedle Kaszczorek - rekreacyjne tereny Torunia, od ul. 
Fantazyjnej poprzez Zakole do Międzyrzecze. 
 
W ramach projektu zostanie wyrównany i utwardzony odcinek ul. Fantazyjnej 
(od Fantazyjnej, poprzez Zakole do Międzyrzecze).  

1 200 000,00 1563  

10. O0117 Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne przez budowę 
boisk wielofunkcyjnych (boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej) 
wraz z placem zabaw dla dzieci 
lokalizacja: Działka nr 623/624/626 położona w Toruniu, ul. Poznańska 45-47, 
należąca do Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych 
Franciszkanów w Poznaniu, ul. Garbary 22 
 
W ramach zadania powstanie zespół trzech boisk (boisko do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę) oraz bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m 
z dwoma stanowiskami startowymi wraz ze skocznią w dal. Projekt przewiduje 
także budowę i wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Teren zostanie 
oświetlony oraz ogrodzony.  

850 000,00 1309  

11. O0060 Letnie boisko do sportów hokejowych. 
lokalizacja: Sezonowe lodowisko w miejskim kompleksie sportowym przy 
ulicy Przy Skarpie 4 w Toruniu, zlokalizowane pomiędzy Orlikiem, a kortami 
tenisowymi. 
 
W ramach projektu sezonowe lodowisko Na Skarpie zostanie przystosowane 
do wykorzystania także w sezonie letnim, do uprawiania sportów typu unihokej 
czy hokej na rolkach. Obiekt otrzyma betonową nawierzchnię i wykładzinę z 
tworzywa sztucznego. Będzie wykorzystywany jako lodowisko zimą oraz 
latem - jako boisko do innych sportów wymagających ogrodzenia bandami.  

360 000,00 1271  

12. O0051 Ławeczki z grawerką 
lokalizacja: Teren całego miasta 
 
W ramach projektu zostanie zakupionych 100 ławek parkowych, które będą 

100 000,00 1252  



ustawiane w różnych częściach Torunia, na terenach miejskich, wg wskazań 
mieszkańców. Chętni torunianie będą mogli ufundować tabliczkę z 
wygrawerowanym napisem o pozytywnym przesłaniu, która zostanie 
przymocowana do ławeczki.  

13. O0091 Nadanie nazwy i doposażenie trasy rowerowej Toruń-Łubianka 
lokalizacja: Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 553, a następnie wyznaczoną trasą 
drogi rowerowej 
 
W ramach projektu, na toruńskim odcinku trasy, zostaną ustawione tablice 
informacyjne, m.in. z mapką ścieżki rowerowej Toruń - Łubianka. Zostanie 
wyznaczone także miejsce do odpoczynku, postawiona niewielka wiata z 
ławeczką i stolikiem drewnianym, stojak rowerowy oraz przenośna toaleta. 
Nadawanie trasie nazwy nie wchodzi w zakres budżetu partycypacyjnego.  

25 000,00 1220  

14. O0097 Akcja Wielkanocna "Podarujmy iskrę nadziei" 2 Edycja 
lokalizacja: Miasto Toruń 
 
W ramach projektu zorganizowana zostanie przed Świętami Wielkanocnymi 
impreza charytatywna, podczas której osobom potrzebującym wydawane będą 
paczki z żywnością. Będzie to druga edycja akcji Wielkanocnej. W trakcie 
imprezy odbędą się występy zespołów muzycznych.  

9 000,00 927  

15. O0102 Szczotki i kamienie 
lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń, przy lodowisku TOR-TOR, przy hali 
treningowej lodowiska miejskiego lub alternatywnie na terenie Gminy Miasta 
Toruń przy ul. Przy Skarpie (w kompleksie obiektów sportowych). 
 
W ramach projektu powstanie hala z dwoma torami lodowymi do uprawiania 
curlingu. Zostanie zakupiony sprzęt sportowy (kamienie, szczotki, itp.) oraz 
techniczny do utrzymania tafli. Będzie to pierwszy w Polsce profesjonalny 
obiekt do uprawiania tego olimpijskiego sportu, służący rekreacji sportowej 
torunian w każdym wieku i dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

1 350 000,00 826  

16. O0104 Rowerowy placyk manewrowy "MIŚ". 
lokalizacja: przy ul. Polnej, ul. Szosy Chełmińskiej, za Okręgową Stacją 
Kontroli Pojazdów 
 
W ramach projektu powstanie wydzielony placyk manewrowy dla małych 
dzieci, o pow. 150 m kw., z wąskimi ścieżkami symbolizującymi jezdnie oraz 
miniaturowymi znakami drogowymi. Realizacja pod warunkiem uzyskaniem 
decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych.  

50 000,00 737  

17. O0100 Bezpieczna Szkoła z Torun.Naprawmyto.pl 
lokalizacja: Całe miasto. 
 
W ramach projektu będzie realizowany program edukacyjny wśród uczniów 
toruńskich szkół z wykorzystaniem serwisu internetowego typu naprawmyto.pl. 
We współpracy z uczniami powstanie mapa punktów i obszarów 
niebezpiecznych i utrudniających uczniom drogę do szkoły. Następnie, we 
współpracy ze służbami miejskimi i dyrektorami szkół zmapowane problemy 
będą rozwiązywane. Działanie przewiduje także przygotowanie wersji mobilnej 
systemu oraz bieżącą obsługę przez organizację pozarządową. W przypadku 
wyboru zadanie będzie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w 
otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie).  

60 000,00 698  

18. O0043 Behawiorysta (treser zwierząt) na wybiegach dla psów, które powstaną w 
naszym mieście jako osoba dbająca o bezpieczeństwo naszych pupili na 
wybiegach. 
lokalizacja: Wybiegi dla psówcenrum miasta, przy ul. Niesiołowskiego, na 
innych tworzonych wybiegach. 
 
W ramach projektu na placykach (wybiegach) dla psów na terenie miasta 
będzie działać behawiorysta - treser zwierząt. Jego zadaniem będzie 
prowadzenie podstawowej edukacji z zakresu bezpieczeństwa trzymania psa, a 
także dbanie o porządek na wybiegu. Zadanie może być realizowane wyłącznie 
na podstawie konkursu publicznego ogłoszonego w trybie zarządzenia 
Prezydenta Miasta Torunia lub w ramach otwartego konkursu ofert w trybie 

20 000,00 683  



ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

19. O0086 Kierowco zachowaj odstęp  
lokalizacja: Całe miasto - drogi wjazdowe oraz ulice, wzdłuż których nie ma 
wydzielonej infrastruktury rowerowej.  
 
W ramach projektu na toruńskich ulicach zostaną ustawione znaki drogowe 
informujące kierowców o konieczności zachowania bezpiecznego odstępu od 
rowerzystów. Tablice pojawią się m.in. na drogach wjazdowych do miasta oraz 
przy ulicach, wzdłuż których nie ma wydzielonej infrastruktury rowerowej 
(łącznie do 50 znaków).  

30 000,00 659  

20. O0014 Rewitalizacja terenu - przyjazna okolica na osiedlu Mokre. 
lokalizacja: Działka pomiędzy trzema wspólnotami mieszkaniowymi: Przy 
Rynku Wełnianym 5-7-9, Przy Rynku Wełnianym 11-13 oraz Czarnieckiego 2, 
2a, 2b, nr ewidencyjny, 636/35, obręb 10, oznaczona w księdze wieczystej nr 
T01T/00066813/2 o powierzchni ok. 2000 m2, będąca własnością Gminy 
miasta Toruń. 
 
W ramach projektu zostanie uporządkowany teren miedzy wspólnotami 
mieszkaniowymi. Naprawiona zostanie ulica, wymienione płyty chodnikowe, 
boks śmietnikowy przystosowany do selektywnej zbiórki odpadów. Powstaną 
miejsca parkingowe, a także teren o charakterze rekreacyjnym, niewielki 
ogrodzony plac zabaw. Zostaną też zamontowane ławki oraz stojaki na rowery 
i oświetlenie. Zostanie uporządkowana zieleń.  

400 000,00 610  

21. O0087 Rewitalizacja Skweru Inwalidów Wojennych na Osiedlu Młodych 
lokalizacja: Osiedle Młodych, ul. Gałczyńskiego 
 
W ramach projektu teren zostanie uporządkowany i oczyszczony. Posadzone 
zostaną żywopłoty, w pobliżu obelisku kwiaty oraz ustawione ławki. Pojawi się 
też siłownia plenerowa z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń. Piaskownica 
zostanie przeniesiona w nowe miejsce. W drugim końcu terenu stanie stół 
szachowy i ławki parkowe. Będą tez pojemniki na psie odchody oraz tablica 
informacyjna z zasadami korzystania z terenu.  

100 000,00 476  

22. O0012 Przedsiębiorczość źródłem dostatku mieszkańców Torunia. Pomoc nowym 
i istniejącym drobnym przedsiębiorcom i ludziom biznesu oraz 
planującym założyć własną działalność -cel to ożywienie gospodarcze 
Torunia we wszystkich dziedzinach gospodarki i zmniejszenie bezrobocia. 
lokalizacja: Hanza Cafe-spotkania organizowane cyklicznie w ramach 
społeczności Mission: Toruń 
 
W ramach projektu będą organizowane cykliczne otwarte imprezy promujące 
ideę rozwoju przedsiębiorczości oraz wyjaśniające podstawowe aspekty 
prowadzenia działalności gospodarczej. Prelegentami będą m.in. 
przedstawiciele GPW, przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, także z 
zagranicy. Zadanie może być realizowane wyłącznie na podstawie konkursu 
publicznego ogłoszonego w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia lub 
w ramach otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

35 000,00 460  

23. O0089 Piłkarskie Półfinały Mistrzostw Polski Ligi Nike Playarena 
lokalizacja: Toruń, preferowane miejsce to stadion przy ul. Bema 
 
W ramach projektu w Toruniu odbędą się półfinałowe rozgrywki ligi. Wezmą 
w nich udział amatorskie drużyny młodzieżowe z północnego rejonu Polski, w 
tym kilka z naszego miasta. Zwycięzcy zawodów awansują do rozgrywek 
finałowych. W przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez 
wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez powierzenie 
jednostce miejskiej, we współpracy z organizatorem ligi.  

35 000,00 415  

24. O0078 Festiwal Toruń z Pasją 
lokalizacja: Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
 
W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza warsztatowa z udziałem 
pasjonatów, autorów książek, podróżników, artystów i coachów. Warsztaty dla 
dorosłych i dzieci dotyczące rozwoju osobistego oraz odkrywania i 

10 000,00 344  



wzmacniania własnych pasji i umiejętności.  

25. O0021 Gildia mediacyjna 
lokalizacja: Hanza Cafe, ul. Piekary 28 oraz Urząd Miasta Torunia, komendy 
Policji, ośrodki pomocy społecznej 
 
W ramach projektu przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dotycząca 
mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich. 
Grupa osób niezamożnych będzie mogła skorzystać z pomocy mediatora. 
Zadanie może być realizowane wyłącznie na podstawie konkursu publicznego 
ogłoszonego w trybie zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia lub w ramach 
otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie.  

25 000,00 245  

26. O0092 Zakończenie przebudowy odcinka pieszojezdni ulicy Wiklinowej 
lokalizacja: ul. Wiklinowa - pieszojezdnia (obręb 26, działka 18/6) 
 
W ramach projektu zostanie dokończona przebudowa ulicy (pieszojezdnia). 
Powstanie nawierzchnia z polbruku, odwodnienie w postaci studni chłonnych 
oraz wpusty uliczne.  

258 000,00 237  

27. O0095 Ogólnomiejski Turniej Streetball Jest Fajnie 
lokalizacja: Parking piętrowy jednego z toruńskich centrów handlowych bądź 
toruńskie "orliki", rozmieszczone w wielu osiedlach miasta. 
 
W ramach projektu zostanie zorganizowany turniej koszykówki ulicznej dla 
"dzikich drużyn". Impreza odbędzie się w profesjonalnej oprawie (sprzęt, 
sędziowie, sztab medyczny, promocja). Zaproszeni zostaną znani zawodnicy z 
lig zawodowych. W przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez 
wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez powierzenie 
jednostce miejskiej.  

5 000,00 223  

28. O0070 Wystawa fotografii mobilnej "Mobilny Toruń" 
lokalizacja: Most Józefa Piłsudskiego 
 
W ramach projektu zostanie przygotowana plenerowa mobilna wystawa 
fotograficzna. Mobilna - to znaczy, że będą na niej prezentowane zdjęcia 
wykonane urządzeniami mobilnymi (smartfony, tablety). Tematem wystawy 
będzie Toruń, a miejscem prezentacji fotografii most im. Piłsudskiego.  

70 000,00 154  
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