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LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE NIE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE 
Łącznie 54 projekty 

(wersja uzupełniona, z dnia 13.06.2017) 

 

 

Lp. ID Tytuł Lokalizacja Opis na stronę internetową Uzasadnienie 

1. B0200 Naprawa i ułożenie nowej 
nawierzchni ścieżki w 
Parku Miejskim na 
Bydgoskim Przedmieściu - 
od zbiegu ulicy Bydgoskiej, 
Przybyszewskiego - do 
głównej alei parkowej. 

Park Miejski na Bydgoskim 
Przedmieściu, ścieżka od zbiegu 
ulicy Bydgoskiej, 
Przybyszewskiego - do głównej 
alei parkowej. 

Projekt dotyczy naprawy i ułożenia nowej 
nawierzchni ścieżki w Parku Miejskim na 
Bydgoskim Przedmieściu. Ścieżka ta zaczyna się 
u zbiegu ulicy Bydgoskiej i Przybyszewskiego i 
prowadzi do alei głównej. Obecnie - ścieżka jest 
gruntowa z pozostałościami asfaltu tworzącymi 
znaczne niekiedy nierówności. Asfaltowe 
"ostańce" są uciążliwe zarówno dla pieszych, jak 
i rowerzystów. Ścieżka jest głównym wejściem 
do Parku Miejskiego od strony zachodniej i 
powinna być wygodnym, bezpiecznym traktem. 

Zadanie realizowane w ramach 
budżetu miasta na rok 2017. 

2. B0436 Plac zabaw z muzycznym 
ogrodem przy Przedszkolu 
Pinokio, ul. Reja 13.  

ul. Reja 13, teren zielony przy 
Przedszkolu Pinokio 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu 
Pinokio i stworzenie "muzycznego ogrodu". 
Projekt zakłada instalację nowych urządzeń typu 
huśtawki, karuzele, zestaw zabawowy, 
piaskownica i małej architektury - altana 
ogrodowa z ławą i siedziskami, ławki, kosz na 
śmieci oraz renowację trawnika i ustawienie na 
placu zabaw instrumentów muzycznych. Byłby 
to pierwszy w Toruniu "muzyczny ogród" - gra 
na instrumentach to świetna zabawa dla dzieci, 
która przy okazji bardzo rozwija je intelektualnie 

Projekt nie spełnia warunku 
ogólnodostępności, służy realizacji 
celów statutowych przedszkola. 



(wspomaga rozwój słuchu, mowy, zdolności 
muzycznych, które wiążą się m.in. ze 
zdolnościami do przedmiotów ścisłych). 
Instrumenty muzyczne są specjalnie 
przystosowane do użytku w parkach i na placach 
zabaw. Położenie placu przy przedszkolu (teren 
zamknięty w godzinach nocnych) gwarantuje, że 
nikt nie zakłócałby ciszy nocnej okolicznych 
mieszkańców. 

3. B0442 Naturalny plac zabaw wraz 
z małym ogrodem 
społecznościowym 

Parku na Bydgoskim 
Przedmieściu, nad Martówką 

Naturalny plac zabaw ma wykorzystywać 
naturalne ukształtowanie terenu, roślinność i 
materiały tj. ziemia, piasek, żwir, głazy 
narzutowe, konary drzew, kamienie. Zbudowany 
w oparciu o elementy tj. wyplatane siedziska, 
tunele oraz wiaty chroniące przed słońcem, 
ogródek społecznościowy. Odpowiednio 
nasadzone krzewy mogłyby posłużyć jako 
element w zabawach przygodowych, służąc za 
kryjówkę, na drzewach można by zbudować 
gniazda obserwacyjne. Poznając przyrodę i 
pojmując jej znaczenie, dzieci uczą się ją 
szanować. Obcowanie z naturą jest szczególnie 
ważne dla dziecka wychowującego się w mieście. 
Stwarza możliwości do badania niepowtarzalność 
roślin, poznawania ich budowy. Wiele spośród 
dzieci żyjących dziś w betonowych miastach zbyt 
mało czasu spędza poza światem murów i 
mediów, w żywym, kolorowym, nieustannie 
zmieniającym się świecie przyrody. Dziecko 
rozwija się najpełniej na drodze aktywnej 
działalności. Stworzenie naturalnego placu zabaw 
umożliwiłoby dzieciom na bliższe obcowanie z 
naturą w ciekawy sposób, pobudzając zmysły i 
rozwijając wyobraźnię, zdolności manualne i 
intelektualne, stanowiąc niewyczerpane źródło 
dziecięcych inspiracji, fascynacji, refleksji.  

Z uwagi na usytuowanie placu na 
obszarze zabytkowym i zalewowym 
projekt nie uzyska pozytywnej opinii 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

4. B0443 Stworzenie przyjaznej dla Plac przed kamienicą przy ul. Plac na rogu ulic Krasińskiego i Sienkiewicza do Kamienica i teren są własnością 



mieszkańców przestrzeni 
na placu przed 
Domemkultury! (ul. 
Sienkiewicza 11) i 
adaptacja zewnętrznych 
schodów budynku dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Sienkiewicza 11 (róg ulic 
Sienkiewicza i Krasińskiego) i 
południowo-zachodnie wejście do 
kamienicy. 

roku 2014 był niezagospodarowany i służył jako 
dziki parking. Skutkiem działań Domukultury! 
został przekształcony w trawnik z 
charakterystyczną górką. W roku 2016 zasadzone 
zostały tam także trzy drzewka. Miejsce to służy 
jako miejsce zabaw dla dzieci uczęszczających 
do świetlicy prowadzonej w Domukultury! oraz 
jako miejsce zabaw dla okolicznych 
mieszkańców. Na placu oprócz codziennych 
zabaw organizowane są warsztaty i wydarzenia 
kulturalne. Udoskonalenie przestrzeni, pozwoli 
dzieciom bawić się bezpiecznie i czysto oraz 
umożliwi korzystanie z niej osobom dorosłym i 
seniorom. Zwiększy także możliwości 
Domukultury! w zakresie zapewnienia dzieciom i 
młodzieży miejsca wypoczynku i zabawy. 
Projekt zakłada: stworzenie trawnika od nowa, 
zasadzenie żywopłotu od strony ul. Krasińskiego 
i częściowo od ul. Sienkiewicza, postawienie 
trzepaka, podwójnej huśtawki, ławek, śmietnika z 
woreczkami na psie odchody, kwietników. W 
ramach projektu, do budynku (południowo-
zachodnie wejście) zostanie także dostawiona 
rampa dla wózków inwalidzkich. Umożliwi to 
samodzielny dostęp dla osób niepełnosprawnych 
do przestrzeni Domukultury! 

osoby fizycznej. Brak możliwości 
prawnej realizacji zadania. 

5. B0448 Stacja roweru miejskiego 
przy ulicy Bydgoskiej 

Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej i 
Konopnickiej, przy wejściu do 
Parku Miejskiego, w pobliżu 
przystanku tramwajowego 

Jazda na rowerze w ciepły, wiosenny dzień, 
pośród zieleni drzew i pięknych zabytkowych 
obiektów jest bez wątpienia niezwykle miłym 
doświadczeniem. Do tej pory historyczna część 
Bydgoskiego Przedmieścia pozbawiona jest 
jednak własnej stacji roweru miejskiego. 
Najbliższe stacje znajdują się na obrzeżach tego 
obszaru (ul. Broniewskiego, ul. Tujakowskiego, 
pl. Rapackiego). Tymczasem zabytkowa i pełna 
zieleni ulica Bydgoska, posiadająca własną 
ścieżkę rowerową oraz Park Miejski są naprawdę 

W związku ze zbliżającym się 
końcem obowiązywania umowy z 
dotychczasowym operatorem 
Toruńskiego Roweru Miejskiego 
(listopad 2017 r.), miasto przystąpiło 
do opracowania programu 
funkcjonalno-użytkowego dla nowego 
systemu roweru miejskiego. W 
ramach tworzenia koncepcji i 
towarzyszących temu działaniu 
konsultacji społecznych, wskazane 



wspaniałymi miejscami do rekreacji na rowerze. 
Ulica Bydgoska jest ponadto ważnym ciągiem 
komunikacyjnym. W związku z tym zasadne jest 
umieszczenie w tej okolicy stacji roweru 
miejskiego. Najlepszym miejscem na stację 
roweru miejskiego jest teren znajdujący się w 
połowie długości ulicy Bydgoskiej, przy wejściu 
do Parku Miejskiego, obok skrzyżowania ulic 
Bydgoskiej i Konopnickiej. Dzięki Państwa 
głosom już wkrótce Toruński Rower Miejski 
może zawitać w tej pięknej okolicy. 

zostaną także lokalizacje dla nowych 
stacji roweru miejskiego, a ostateczny 
projekt zostanie zrealizowany ze 
środków własnych budżetu jako jedna 
kompleksowa umowa obejmująca 
lokalizacje na terenie całego miasta. 

6. B0451 Bezpieczne rondo na 
skrzyżowaniu ulic 
Moniuszki i Mickiewicza 

Rondo na skrzyżowaniu 
Moniuszki i Mickiewicza 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na 
najmniejszym toruńskim rondzie, czyli na 
skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Mickiewicza. 
Tarcza skrzyżowania wraz z wysepką zostanie 
wyniesiona do poziomu chodnika i drogi dla 
rowerów, zachowana zostanie również ciągłość 
nawierzchni, wysepka na środku ronda powinna 
zostać lekko wyniesiona ponad poziom ulicy. 
Skrzyżowanie Moniuszki i Mickiewicza, 
paradoksalnie zaprojektowane z myślą o 
bezpieczeństwie, prowokuje kierowców do 
ryzykownych zachowań i jest źródłem wielu 
konfliktów komunikacyjnych. Kierowcy bardzo 
często przejeżdżają rondo w poprzek, zupełnie 
ignorując obowiązujące na nim zasady 
pierwszeństwa i ruchu okrężnego, o 
przepuszczaniu pieszych na pasach nie 
wspominając. Więcej informacji na stronie 
projektu: http://bezpiecznerondo.eu 

Wyniesienie ronda spowodowałoby 
utrudnienia w przejeździe pojazdów 
ciężarowych. Brak zdarzeń 
drogowych na tym skrzyżowaniu. 
Niestosowanie się części kierujących 
do obowiązujących norm zachowania 
się na skrzyżowaniu z ruchem 
okrężnym nie jest wystarczającą 
przesłanką do przebudowy drogi. 

7. B0453 Studnie głębinowe na 
Bydgoskim Przedmieściu 

SP7 Toruń, ul. Bema Projekt przewiduje odwiert głębinowy, kredowy, 
na terenie SP7 w celu uzyskania czystej, 
źródlanej, bogatej w minerały i energię wody. 
Pierwotna woda ma być dla wszystkich łatwo 
dostępna i dawać możliwość życia w zdrowym 
ciele i tym samym w zdrowym duchu. Jesteśmy 
tym, co jemy, więc również tym, co pijemy. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Brak wymaganej liczby 15 podpisów 
na liście poparcia. 



Odwiert ma stanowić miejsce badań - 
laboratorium szkolne. Projekt ma na celu także 
edukację młodzieży, aby świadomie dokonywali 
wyborów żywieniowych. Zamysłem projektu jest 
rozprzestrzenienie idei na terenie całego miasta. 

8. CH0117 Do przystanku po chodniku Chełmińskie, osiedle Brzeziny, 
równolegle do ulicy Okrężnej, od 
końca ul. Wierzyńskiego do 
przystanku MZK i dalej do 
ul.Grunwaldzkiej. 

Wykonanie schodków od południowego końca 
ul. Wierzyńskiego i chodniczka zgodnie z 
istniejącą ścieżką (równoległą do ul. Okrężnej) 
do schodków przy przystanku autobusowym i 
dalej do ulicy Grunwaldzkiej. Połączenie 
chodniczka z końcami ulic: Nałkowskiej, 
Makuszyńskiego i Brzechwy. Zdjęcie 
wierzchniej gleby. Wysypanie tłucznia, piasku, 
ułożenie krawężników, wyrównanie i ubicie 
warstwy oraz położenie kostki lub płyt 
chodnikowych, na początku chodnika (przy 
końcu ul. Wierzyńskiego) ułożenie kostki lub 
płyt schodkowo. Długość całości ok. 210 m , 
szerokość chodnika i schodków 1,5 m. 
Ustawienie i podłączenie latarni ulicznej w 
okolicy schodków. Opisywany chodniczek byłby 
głównym ciągiem komunikacyjnym z osiedla 
Brzeziny na przystanek MZK, jak również w 
stronę pętli tramwajowej i UMK. Obecnie jest to 
błotnista ścieżka oraz śliskie, niebezpieczne 
zejście z ul. Wierzyńskiego gdzie nietrudno o 
upadek. 

Zadanie realizowane w ramach 
budżetu miasta na rok 2017. 

9. CH0122 Suchą nogą na przystanek ciąg pieszo-rowerowy między 
"górną" Brzeziną a ul. 
Grunwaldzką 

Wykonanie chodnika w śladzie istniejącej ścieżki 
między ulicą Wierzyńskiego a Grunwaldzką 
równolegle do Szosy Okrężnej o długości 200 m 
oraz przyłączy do sąsiadujących ulic (Brzechwy, 
Makuszyńskiego, Nałkowskiej). Umożliwienie 
dojścia na przystanki linii 32. 

Zadanie realizowane w ramach 
budżetu na 2017 r. 

10. CH0126 Mały park miejski - 
skrzyżowanie ul. Bema i 
Szosy Chełmińskiej 

Chełmińskie Przedmieście, obszar 
od ul. Bema, wzdłuż chodnika 
przy Szosie Chełmińskiej, do 

Projekt o tytule "Mały park miejski - 
skrzyżowanie ul. Bema i Szosy Chełmińskiej" - 
zakłada stworzenie zagospodarowanej i zielonej 

Dla przedmiotowego terenu, 
sięgającego do obiektów TOR-TOR, 
będzie opracowywana kompleksowa 



parkingu przy boisku do hokeja na 
trawie, teren gminy, obszar 2019, 
teren 78.07-KD (G)1, działka 
164.5 (wg informacji z MPU) 

przestrzeni dla mieszkańców Torunia od ul. 
Bema, wzdłuż chodnika przy Szosie 
Chełmińskiej, do parkingu przy boisku do hokeja 
na trawie. Na osiedlu Chełmińskie Przedmieście 
nie ma obecnie parku, który byłby miejscem 
odpoczynku oraz spotkań mieszkańców w tej 
części osiedla. Park pozwoli cieszyć się urokami 
przyrody, ale też zmieni krajobraz tego miejsca, 
tak bardzo zurbanizowanego w ostatnich latach 
m.in. poprzez budowę Szosy Chełmińskiej. 
Przestrzeń zyska uroczy zakątek dla osób 
starszych, rodzin oraz może stać się punktem 
spotkań, który zintegruje mieszkańców osiedla. 
Mały park miejski choć w niewielkim stopniu 
zaspokoi powstałe w ostatnich latach 
zapotrzebowanie na obcowanie z przyrodą. 
Przyjemniejsze staną się spacery do centrum 
miasta. Dzięki drzewom, ławeczkom, małej 
fontannie z przyjemnością skryjemy się od 
letniego upału, jesiennego wiatru oraz 
codziennego gwaru ulicy. W proponowanych 
projekcie małego parku miejskiego niezwykle 
istotne jest, aby uwzględniono rosnące tam duże 
drzewa, które od lat upiększają pejzaż tego 
miejsca. 

koncepcja zagospodarowania pod 
funkcje sportowo-rekreacyjne. 
Realizacja jakichkolwiek projektów w 
tym obszarze możliwa będzie po 
sporządzeniu koncepcji. 

11. CZ0048 Tablice ogłoszeniowe 
ogólnodostępne dla 
mieszkańców osiedla 

Przy ul. Zdrojowej w pobliżu 
przystanku autobusowego 
naprzeciw sklepów oraz przy ul. 
Włocławskiej, również w pewnej 
odległości od przystanku 
autobusowego przy ZS Nr 34. 
Lokalizacja tablic została 
oznaczona na załączonej mapce. 

Montaż 2 tablic ogłoszeniowych stalowych-
ocynkowanych w pobliżu przystanków 
autobusowych MZK, dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców. Ideą postawienia powyższych 
tablic jest przede wszystkim likwidacja dzikich 
reklam. 

W roku 2017 Miejska Pracownia 
Urbanistyczna przystąpiła do 
opracowania Kodeksu Reklamowego 
Torunia definiującego zasady 
umieszczania różnego typu tablic w 
przestrzeni publicznej. Do czasu 
opracowania kodeksu, nie jest 
wskazany montaż nowych tablic. 

12. GB0049 Bielawskie dzieci jadą na 
kolonie 

Toruń, ul. Szczecińska 38 - 
miejsce organizacyjne 

Kolonijny wyjazd integracyjny dla dzieci 
mieszkańców osiedla, które aktywnie uczestniczą 
w zajęciach organizowanych w Osiedlowym 
Domu Kultury Bielawy oraz najmłodszych dzieci 

Przy wydatkowaniu środków z 
budżetu na finansowanie wyjazdów 
kolonijnych miasto zobowiązane jest 
stosować przepisy ustawy o pomocy 



przebywających w Ośrodku opiekuńczo-
wychowawczym INSIEME RAZEM, 
prowadzonym przez Ojców Somaska przy ul. 
Nowotarskiej. Czas wspólnej zabawy i 
przebywania ze sobą przez okres ok. 10 dni jest 
najlepszą formą integracji dla dzieci oraz ich 
aktywności. Możliwość wyjazdu kolonijnego 
spowoduje też większą aktywność dzieci w 
zajęciach dodatkowych i zwiększy integrację 
dzieci i ich rodziców. Zlikwiduje bariery i 
anonimowość. Zagłosujcie na projekt 
BIELAWSKIE DZIECI JADĄ NA KOLONIĘ, 
ZABAWA NA BIELAWACH. 

społecznej, tj. finansować wyjazdy 
wyłącznie dzieciom z rodzin o niskim 
statusie materialnym (dochód na 
członka rodziny wynoszący nie 
więcej niż 514 zł/m-c). Miasto 
corocznie przeznacza na finansowanie 
kolonii dzieci spełniających kryteria 
dochodowe własne środki budżetu. 
Zadanie realizowane będzie w tej 
formie także w roku 2018.  

13. GB0050 Parking przy Koszalińskiej Toruń, ul. Koszalińska, działka 
469/1 i 517 (obręb 53) 

W Toruniu, pomiędzy ulicami Szczecińską i 
Koszalińską powstaje kościół parafialny p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 
uroczystościach kościelnych, Mszach św. 
uczestniczy jednorazowo kilkaset osób, które w 
większości dojeżdżają do kościoła, również z 
odległości nawet kilku kilometrów i mają 
problem z zaparkowaniem samochodów. Z tych 
względów powinny powstać przy ul. 
Koszalińskiej nowe miejsca parkingowe, 
utwardzone kostką betonową na podbudowie 
wraz z oświetleniem. POPRZYJCIE PROJEKT 
W GŁOSOWANIU.  

W roku 2017 r. w tej lokalizacji, 
wzdłuż ul. Koszalińskiej, budowany 
jest chodnik. Budowa parkingu 
oznaczałaby przeznaczenie chodnika 
na drogę dojazdową. W 2016 r. po 
drugiej stronie ulicy wybudowano 60 
miejsc parkingowych. 

14. JM0127 Toruń na czterech łapach - 
budowa parku dla psów 
przy ul. Waryńskiego w 
Toruniu 

Działka nr 27/1, obręb 19 w 
Toruniu (tuż obok parku 
miejskiego przy ul. Waryńskiego). 

Inwestycja będzie polegać na budowie psiego 
parku (dużego wybiegu) na działce nr 27/1, obręb 
19 w Toruniu, tuż obok parku miejskiego przy ul. 
Waryńskiego. Inwestycja ta stworzy całkowicie 
ogrodzony teren dla psów. Inwestycja ma na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa osób 
korzystających z przylegającego parku 
miejskiego, a także samych zwierząt oraz 
pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych między 
posiadaczami psów osobami postronnymi. 
Zagwarantuje także czystość na terenie 

Wskazany teren jest przewidziany 
pod Centrum Historyczne (wraz z 
Fortem Św. Jakuba). 



ogólnodostępnego parku miejskiego. Korzystanie 
z psiego parku byłoby dostępne dla wszystkich 
mieszkańców miasta i nieodpłatnie. 

15. JM0129 Rozbudowa sztucznej 
ściany wspinaczkowej w 
Zespole Szkół nr 7 w 
Toruniu 

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu, ul. 
Bażyńskich 30/36, Toruń 

Celem tego zadania jest rozbudowanie sztucznej 
ściany wspinaczkowej, mieszczącej się w hali 
sportowej Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu. Chodzi 
o jej poszerzenie i stworzenie nowych elementów 
tworzących formacje wspinaczkowe pionu, 
zacięcia i przewieszonego filara. Celem jest także 
wyposażenie nowej części ściany w 300 
chwytów wspinaczkowych, 3 struktury oraz liny 
asekuracyjne. Należy według konkretnego 
projektu budowlanego stworzyć konstrukcję 
stalową na odpowiedni wymiar i połączyć ją ze 
ścianą nośną budynku i z obecną ścianą 
wspinaczkową. Do tej konstrukcji przykręca się 
płyty, zaś co nich uchwyty i struktury 
wspinaczkowe. Ściana wspinaczkowa ma 
obecnie powierzchnię użytkową wynoszącą 
prawie 36 m2. Dysponuje tylko dwoma 
stanowiskami asekuracyjnymi i umożliwia 
wspinanie się jedynie dwóch osób równolegle. 
Stworzenie dodatkowych stanowisk 
asekuracyjnych umożliwi korzystanie ze ściany 
przez 10 osób i stanowczo zwiększy atrakcyjność 
obiektu. Dzięki rozbudowie i wyposażeniu ściany 
możliwa będzie większa dostępność obiektu dla 
licznie przybywających osób zainteresowanych 
wspinaczką (tak związanych z naszą szkołą, jak 
również zupełnie obcych, z szerszego grona 
naszej dzielnicy). 

Projekt nie spełnia kryterium 
ogólnodostępności: jego realizacja 
będzie służyć uczniom szkoły, a nie 
społeczności lokalnej osiedla (np. 
brak możliwości korzystania z 
infrastruktury w dni wolne od nauki). 

16. JM0133 Wybudowanie utwardzonej 
ścieżki dla pieszych ul. 
Winnica - ul. Lubicka 

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

Połączenie ul. Lubickiej z ul. Winnica poprzez 
wybudowanie ścieżki / schodów na wysokości 
ulic Winnica 43-45 - ul. Lubicka 48-50. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu Jakubskie-
Mokre (§ 6 ust. 2 regulaminu BP). 

17. JM0134 Rewitalizacja bezpiecznego Plac zabaw przy Szkole Rewitalizacja podłoża placu zabaw. Wyrównanie Odrzucono ze względów formalnych. 



podłoża placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 23 

Podstawowej nr 23 w Toruniu im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. 
Osikowa 11, 87-100 Toruń 

powierzchni oraz montaż bezpiecznej 
powierzchni na całym obszarze placu zabaw. 
Położenie chodnika z kostki brukowej oraz 
krawężnika. 

Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu Jakubskie-
Mokre (§ 6 ust. 2 regulaminu BP). 

18. JM0135 Rewitalizacja terenów 
zielonych i modernizacja 
ogrodzenia przy SP nr 23 
wzdłuż ul. Osikowej i 
przesmyków ul. Kalinowej 

Teren wokół SP nr 23, ul. 
Osikowa 11, 87-100 Toruń 

Rewitalizacja terenu zielonego wokół Orlika i 
placu zabaw przy SP nr 23 przy ul. Osikowej 11 
oraz modernizacja ogrodzenia szkoły wzdłuż ul. 
Osikowej i Kalinowej. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu Jakubskie-
Mokre (§ 6 ust. 2 regulaminu BP). 

19. K0063 Tablice informacyjno-
historyczne w Kaszczorku 
m.in. "Wygoda", "Białe 
Góry", "Kunort". 

Kaszczorek - rozmieszczenie 
zgodnie z załączonym 
załącznikiem nr 1 

Nasz projekt polega na montażu tablic 
opisujących ważne miejsca dla osiedla, między 
innymi takie jak "Wygoda", "Białe Góry, 
"Kunort", "Pod Górami", "Most na Drwęcy", 
"Flisacy w Kaszczorku", "Winnice w 
Kaszczorku" ale również m.in. tablice z 
informacjami o udzielaniu pierwszej pomocy. 
Chcemy, aby na tablicach była przedstawiona 
historia tych miejsc i wskazane było do nich 
dojście. Projekt obejmuje również montaż ekranu 
dla prac artystów "Galerii Rusz" i billboard przy 
Turystycznej "Prosimy o możliwość 
bezpiecznego przejścia przez ul. Turystyczną do 
szkoły - dzieci". Ponadto, w ramach budżetu, 
chcemy aby osobne tablice opisały wszystkie 
inwestycje, które wybraliśmy w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego w Kaszczorku. 

W roku 2017 Miejska Pracownia 
Urbanistyczna przystąpiła do 
opracowania Kodeksu Reklamowego 
Torunia definiującego zasady 
umieszczania różnego typu tablic w 
przestrzeni publicznej. Do czasu 
opracowania kodeksu nie jest 
wskazany montaż nowych tablic. 
Oznakowanie inwestycji powstałych 
w ramach budżetu partycypacyjnego 
będzie realizowane w 2018 r. ze 
środków budżetu GMT. 

20. O0210 Remont kapitalny budynku 
Przedszkola "Pinokio" przy 
ul. Reja 13 

ul. Reja 13, 87-100 Toruń Remont kapitalny budynku Przedszkola Pinokio 
przy ul. Reja 13, obejmujący następujące prace: 
naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej (zewnętrznej) oraz wykonanie 
elewacji zewnętrznej budynku z dociepleniem. 
Do przedszkola uczęszczają dzieci z całego 
Torunia. Budynek wymaga pilnej interwencji 
(remontu), gdyż ma przeciekający dach i 
nieszczelne okna. 

Wniosek nie spełnia kryteriów 
budżetu partycypacyjnego: projekt 
służy statutowym celom przedszkola. 



21. O0421 Nowy punkt widokowy z 
parkiem i historią - miejsce 
odpoczynku i rekreacji dla 
Torunia 

Teren przy ul. Winnej pomiędzy 
schronem B-56 a baterią R.K.B. II 
wraz z nią, na terenie działki 
numer 69/6 (obręb 58). 
Współrzędne DMS: 53˚01'008,8N 
18˚39'47,1"E 

Projekt zakłada budowę niewielkiego parku wraz 
z punktem widokowym na Wisłę, most im. 
Elżbiety Zawadzkiej, nadwiślańskie błonia oraz 
tereny lewobrzeżne. Całość będzie znajdować się 
przy ul. Winnej, pomiędzy schronem B-56 a 
baterią R.K.B. II wraz z nią. Na terenie projektu 
znajdzie się oświetlenie, monitoring, cztery nowe 
ławki, miejsca postojowe dla rowerów, parking z 
drogą dojazdową od ul. Winnej oraz chodnik z 
kostki betonowej opasający zieleń i odwiedzający 
wszystkie elementy. Zostanie przeprowadzona 
rewitalizacja terenu zielonego poprzez 
nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz 
zasiania trawy. Niewątpliwą atrakcją będzie 
odsłonięta wspomniana bateria ziemno-betonowa 
R.K.B. II wraz z tablicą informacyjną. Park oraz 
punkt widokowy znajdzie z pewnością uznanie 
wśród wszystkich mieszkańców Torunia, a nawet 
turystów jako teren do odpoczynku i refleksji z 
pięknym widokiem oraz historycznym 
elementem Twierdzy Toruń. Dużym atutem jest 
wygodny dojazd ul. Winną. W kolejnych latach 
możliwa jest dalsza rozbudowa tego miejsca. 

Dla wskazanego terenu została 
sporządzona wstępna koncepcja 
zagospodarowania, która była już 
skonsultowana społecznie. Teren 
powinien być urządzony w ramach 
jednego spójnego projektu 
wynikającego z tej koncepcji. 

22. O0439 Park Torunian Teren pomiędzy ul. Bukową, a 
Strugą Toruńską, część działki o 
numerze 142 oznaczona w 
miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
numerem M3-ZP/US 5 lub inny 
teren wskazany przez Urząd 
Miasta  

Park, w którym będzie można uczcić narodziny 
dziecka sadząc drzewo. Przy każdym drzewku 
można ustawić tabliczkę z imieniem dziecka i 
datą urodzenia. Przygotowanie ścieżek, ławek i 
miejsc nasadzeń.  

Teren wskazany we wniosku jest 
własnością prywatną - brak zgody 
właściciela. W chwili obecnej miasto 
nie dysponuje terenem, w którym 
można by było nasadzić więcej niż 
80-100 drzew. W 2017 r. zostanie 
zlecona koncepcja zagospodarowania 
zieleni miejskiej, odbiór koncepcji 
planowany jest w 2018 r. Po tym 
terminie będzie możliwe wskazanie 
terenu po tego typu projekt. 

23. O0440 Instalacja wieży lęgowej 
dla jerzyków. 

Teren Osiedla "Rubinkowo" przy 
ul. Buszczyńskich 13 - przy 
Strudze Toruńskiej 

Wieża lęgowa pomoże rekultywować populację 
jeżyków w naszym mieście. Jerzyki jako 
pogromcy owadów w otoczeniu ludzkich siedzib, 

W Toruniu zlokalizowane są 4 wieże 
lęgowe dla jeżyków (Przy 
Kaszowniku, Dolina Marzeń, 



pełnią bardzo ważną rolę. Gnieżdżąc się licznie 
w wieży będą chronić ludzi przed uciążliwymi 
owadami takimi jak: komary i meszki, którymi 
jerzyki się żywią. Pojedynczy jerzyk chwyta do 
20.000 owadów dziennie. Jednym ze sposobów 
ochrony jerzyków jest tworzenie dla nich 
bezpiecznych miejsc do gniazdowania. Jerzyki 
bardzo chętnie zamieszkują te konstrukcje. 
Przywiązują się do swojego miejsca 
gniazdowania i będą do niego powracać przez 
resztę swojego życia, czyli nawet przez 21 lat. 
Rejon Strugi Toruńskiej jest terenem idealnym 
dla rozwoju komarów i meszek, dlatego 
umiejscowienie wieży w tym rejonie będzie 
sprzyjać zmniejszeniu populacji tych owadów na 
terenie naszego Osiedla. 

Przystań Sportów Wodnych i w 
okolicy ulic Iwanowskiej/Prufferów). 
Instalacja kolejnych wież możliwa 
będzie po stwierdzeniu, że 
dotychczasowe wieże są faktycznym 
miejscem lęgowym i tym samym 
spełniają swoją rolę w przestrzeni 
publicznej. 

24. O0441 Wygodniej, piękniej, 
bezpieczniej - dla 
mieszkańców Ogrodu 
Zoobotanicznego w 
Toruniu i zwiedzających. 

Ogród Zoobotaniczny w Toruni, 
ul. Bydgoska 7 

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu od 220 wpisany 
jest w historię naszego miasta. Jest wyjątkową w 
skali kraju placówką łączącą w sobie walory 
ogrodu zoologicznego i botanicznego. Wiele 
mieszkańców swój pierwszy kontakt ze 
zwierzętami dzikimi miało właśnie w tym 
miejscu. Wielu po latach przyprowadza tu swoje 
dzieci i wnuki. Ogród Zoobotaniczny z 
pewnością łączy pokolenia Torunian. Mimo 
intensywnego rozwoju, w Ogrodzie wciąż 
istnieją potrzeby związane z utwardzeniem 
alejek, rozprowadzeniem wody i rozbudową 
systemu monitoringu. Wygodniej - oznacza 
wykonanie ekologicznej, nawierzchni przyjaznej 
zarówno dla ludzi, jak i otoczenia, tak by spacery 
po Ogrodzie były przyjemniejsze, a osoby 
niepełnosprawne nie miały dodatkowych 
przeszkód w korzystaniu z uroków ogrodowej 
przyrody. Piękniej - oznacza, że dzięki 
rozprowadzeniu we wszystkie rejony Ogrodu 
wody ze studni głębinowej zyska się możliwość 

Projekt związany z realizacją celów 
statutowych jednostki budżetowej, 
zgodnie z przyjętą praktyką tego typu 
projekty nie są finansowane ze 
środków budżetu partycypacyjnego. 



nowych nasadzeń, stworzenia ekranów 
roślinnych, utrzymania istniejącej zieleni w 
odpowiedniej kondycji. Bezpieczniej - oznacza 
rozbudowę systemu monitorującego teren 
Ogrodu tak, by zapewnić bezpieczeństwo 
zwierzętom, przeciwdziałać niszczeniu roślin i 
elementów małej architektury. 

25. O0443 Tor rolkowy Rolarena Teren wokół Zespołu Sportowego 
przy ul. Armii Ludowej 45/63 
(obszar ograniczony ul. Armii 
Ludowej / Andersa / Pstrowskiego 
/ Waczyńskiego) 

Projekt przewiduje powstanie obszaru o 
charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym z 
torem rolkowym, zielenią oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, tj. ławkami koszami, stołami do 
gier planszowych, stojakami na rowery i 
oświetleniem. To unikatowe miejsce do 
codziennego, rekreacyjnego uprawiania sportu 
będzie pierwszym takim obiektem w Toruniu dla 
szerokiego grona odbiorców, zarówno dzieci i 
młodzieży, osób dorosłych, jak i seniorów. 
Bezpłatny obiekt będzie dostępny dla amatorów i 
dla profesjonalistów. Zostanie wyłożony 
nawierzchnią bitumiczną i połączony z siecią 
dróg rowerowych. Cały obszar obecnie 
otaczający istniejący kompleks zostanie 
uporządkowany i zagospodarowany. Szacowana 
długość toru wokół kompleksu to 800 metrów. 
Zamknięta pętla z profilowanymi łukami, idealna 
nawierzchnia i drenaż zapewni komfort jazdy. 
Obiekt sprawi, że nie będzie lepszego miejsca dla 
tej dyscypliny województwie, by móc cieszyć się 
jazdą na najwyższym poziomie niezależnie od 
stopnia zaawansowania. Doświetlenie sprawi, że 
można będzie cieszyć się nieskrępowaną jazdą 
bez względu na porę. Obiekt zostanie 
wzbogacony o system pomiaru czasu, pokazujący 
na monitorze uzyskane wyniki osobom 
korzystającym z chipów.  

Projekt niezgodny z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego przewidującym dla 
większości wnioskowanego toru 
przeznaczenie pod drogi publiczne. 

26. O0444 Oświetlenie parku przy ul. 
Ludwika Waryńskiego 

Park przy ul. Ludwika 
Waryńskiego 

Zainstalowanie lamp oświetlających chodnik, 
ścieżkę rowerową oraz siłownię zewnętrzną w 

Zakres wniosku jest objęty projektem 
planowanym do realizacji przy 



parku przy ul. Ludwika Waryńskiego. współfinansowaniu środkami UE. 
Wniosek o dofinansowanie złożono w 
2016 roku. Przewidywany okres 
realizacji: lata 2018-2019. 

27. O0448 Rewitalizacja naturalnego 
szlaku pieszo-rowerowego 
w okręgu Chełmińskie 

Istniejący szlak pieszo-rowerowy 
na odcinku od ulicy 
Grunwaldzkiej (wejście przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych 
przy ulicy Grunwaldzkiej 39) do 
ulicy Bocznej 

Naturalny ciąg pieszo-rowerowy biegnący 
wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do ulicy Bocznej 
powinien zostać zrewitalizowany i 
wykorzystywany przez mieszkańców jako 
bezpieczniejsza i przyjemniejsza alternatywa 
skomunikowania osiedla Wrzosy ze Starym 
Miastem. Będzie to kontynuacja ciągu pieszego i 
rowerowego, który już w 2018 roku powstanie 
wzdłuż ulicy Świętego Józefa oraz ulicy 
Kaszubskiej. Dzięki doprowadzeniu trasy do 
ulicy bocznej, jej uporządkowaniu, oczyszczeniu, 
przywróceniu oświetlenia, ustawieniu koszy na 
śmieci mieszkańcy zyskają prawie pół kilometra 
trasy rowerowo-spacerowej położonej w zaciszu 
drzew i w bezpieczniejszej odległości od ulicy. 

Zadanie nie może być obecnie 
przedmiotem głosowania ze względu 
na planowaną przez EDF wymianę 
sieci ciepłowniczej na tym odcinku. 

28. O0450 Czy Trasa Staromostowa 
jest dla mieszkańców 
korzystna? Przygotowanie i 
przeprowadzenie szerokich 
konsultacji społecznych 
dotyczących jednego z 
najważniejszych szlaków 
komunikacyjnych w 
Toruniu. 

Tereny miejskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
"Nowe centrum" oraz szlak 
komunikacyjny Trasy 
Staromostowej  

Przedmiotem byłyby szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne i kampania informacyjna 
dla Trasy Staromostowej oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Nowe 
centrum". W skład konsultacji weszłyby: badanie 
potrzeb mieszkańców, badanie natężenia ruchu, 
zliczanie i mapowanie użytkowników, sondaż 
uliczny, ankieta internetowa, mobilny punkt 
konsultacyjny, konsultacje internetowe, 
głosowanie, spotkania warsztatowe planistyczne 
tego terenu, zbieranie uwag, debata publiczna 
oraz kampania informacyjna dla mieszkańców. 
Mieszkańcy mieliby szansę wypowiedzenia się: 
jak wyobrażają sobie tę przestrzeń, co im jest w 
tym miejscu potrzebne, jaka ma być 
przechodząca tamtędy droga.  

Tryb i zasady przeprowadzania 
konsultacji społecznych określone są 
odrębną uchwałą Rady Miasta 
Torunia. Wniosek do budżetu 
partycypacyjnego nie jest 
dopuszczoną w prawie lokalnym 
formą inicjującą konsultacje. Przebieg 
Trasy Staromostowej był 
konsultowany w ramach procedur 
sporządzania planów miejscowych, a 
niektóre odcinki, np. pl. Rapackiego 
czy al. Św. Jana Pawła II 
konsultowano w ramach odrębnych 
konsultacji społecznych. 

29. O0459 Zamek pełen kultury i Zamek Dybów, Toruń "Zamek pełen kultury" to inicjatywa, dzięki Teren Zamku Dybowskiego znajduje 



średniowieczny plac zabaw 
na Zamku Dybów 

której mieszkańcy Torunia w każdym wieku 
nieodpłatnie będą mogli aktywnie i 
nieszablonowo spędzać czas w otoczeniu pięknej 
przyrody i zabytkowych murów Zamku Dybów. 
W ramach projektu powstanie również pierwszy 
w Toruniu wyjątkowy, ekscytujący, 
średniowieczny plac zabaw. Każdy Torunianin 
będzie miał możliwość przez 8 miesięcy w roku 
korzystać z licznych atrakcji na Zamku Dybów 
całkowicie za darmo! Zamek Dybów będzie 
regularnie zapraszał dzieci i dorosłych na 
animacje, ciekawe konkursy i turnieje z 
nagrodami, intrygujące "żywe" lekcje historii, 
relaksujące zabawy plebejskie oraz zapierające 
dech w piersiach pokazy walk rycerskich i 
wieczorne ogniska. Nie zabraknie również nauki 
strzelania z łuku, rzucania włócznią i toporem 
oraz walki na bezpieczną broń. Każdy, kto 
interesuje się realiami życia w średniowieczu 
będzie mógł zapoznać się ze stanowiskami 
dawnych rzemieślników, którzy będą 
prezentowali "ginące" zawody, a także umożliwią 
poznanie ich tajników i rozwój umiejętności 
manualnych uczestników zajęć. Miłośników 
przyrody Zamek Dybów zaprosi na "zielone 
szkoły", których uczestnicy poznają piękno 
przyrody lewobrzeżnego Torunia. 

się w użyczeniu organizacji 
pozarządowej, która w ramach 
umowy zobowiązała się do 
organizowania tam własnym 
staraniem imprez i wydarzeń dla 
mieszkańców.  

30. O0462 Smog Stop Toruń Stare piece, w których można palić nie tylko 
węglem i drewnem, ale tak naprawdę wszystkim, 
zanieczyszczają środowisko i szkodą zdrowiu. 
Utworzeniu programu/systemu dotacji na zmianę 
systemu ogrzewania przyniesie korzyści w 
postaci ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. 
Program będzie zrealizowany i rozliczony do 
końca 2018 r. Mieszkańcy, którzy dokonają 
zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 
mogą uzyskać 85% dofinansowania. Program 

Dotacje na dofinansowanie wymiany 
ogrzewania udzielane są z budżetu 
miasta na zasadach określonych 
uchwałą Rady Miasta Torunia nr 
77/2011 w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na 
finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej na terenie Gminy 
Miasta Toruń. Budżet Partycypacyjny 
nie może zmieniać obowiązującego 



będzie realizowany ze szczególnym 
uwzględnieniem pierwszeństwa terenów o 
największym zanieczyszczeniu powietrza. Jeżeli 
podobny program jest realizowany lub jest 
planowany, w ramach wniosku proponuję 
zwiększenie dofinansowania na jego realizację ze 
środków BP2018 tak, by dofinansowanie 
wynosiło 100%. 

prawa lokalnego. Zaznaczyć należy, 
że zadanie jest realizowane corocznie 
ze środków własnych Gminy. 

31. O0470 Mural dekoracyjno-
reklamowy na budynku SP 
nr 23 od strony ul. 
Osikowej 

SP nr 23, ul. Osikowa 11, 87-100 
Toruń 

Na ścianie wschodniej SP nr 23 od strony ul. 
Osikowej będzie wykonany mural ozdobny 
reklamujący szkołę podstawową i przedszkole 
oraz sławiący Kawalerów Orderu Uśmiechu - 
patronów szkoły - w tym mieszkańców Torunia. 

Projekt nie spełnia kryteriów budżetu 
partycypacyjnego - służy realizacji 
celów statutowych szkoły. 

32. O0471 Zemsta drzew pasy zieleni wzdłuż ulic 
Sobieskiego i Polnej, Bema, 
Moniuszki, Chełmińskiej, skwer 
przy dawnym CPNie pomiędzy 
Mickiewicza a Szosą Bydgoską, 
górka na załamaniu ulicy 
Inowrocławskie, pas zieleni 
wzdłuż ulicy Andersa, Piekarskie 
Góry i skraj placu cyrkowego na 
rogu Szosy Lubickiej i Przy 
Skarpie lub inne tereny będące 
własnością gminy (dokładne 
lokalizacje zostaną określone na 
podstawie analizy instalacji 
podziemnych w uzgodnieniu z 
Wydziałem Zieleni Urzędu 
Miasta) 

Drzewa w Toruniu nie mają łatwego życia. Zima 
2016/2017 stała pod znakiem piły i siekiery. 
Autodestruktywne działania człowieka 
doprowadziły do rzezi we wszystkich częściach 
miasta. Ponurymi cmentarzyskami dla naszych 
autotroficznych druhów stały się nie tylko ciągi 
ulic Moniuszki, Sobieskiego, Polna, Chełmińska, 
ale również setki indywidualnych działek, na 
których człowiek realizuje swoje prawa 
własności. Pomóżmy drzewom zemścić się na 
ludziach posadźmy 100 sztuk najpotężniejszych z 
nich - sekwoi olbrzymich. Ten majestatyczny 
gatunek może być uprawiany również i w 
klimacie Polski północnej i zachodniej. Dokładne 
lokalizacje zostaną określone na podstawie 
analizy instalacji podziemnych w uzgodnieniu z 
Wydziałem Zieleni Urzędu Miasta. Aby jeszcze 
bardziej się dotlenić posadzimy tyle drzew 
gatunków tradycyjnych (dęby, jesiony, klony, 
kasztanowce, buki i lipy) ile zostanie w 
ogólnomiejskiej puli po posadzeniu stu sekwoi. 
Proponowane lokalizacje: pasy zieleni wzłuż ulic 
we wszystkich dzielnicach miasta - dokładne 
lokalizacje zostaną określone na podstawie 

Nasadzenia drzew są realizowane w 
2017 r. (3,5 tysiąca drzew), co 
wypełnia większość terenów 
miejskich, pasów drogowych i 
przestrzeni parkowych (skwerów i 
parków), na których mogą być 
lokowane nowe drzewa. 



analizy instalacji podziemnych w uzgodnieniu z 
Wydziałem Zieleni Urzędu Miasta. Więcej 
informacji na stronie http://zemstadrzew.eu 

33. O0472 Studnie głębinowe na 
terenie miasta Torunia 

Pierwsza - wzorcowa - Bulwar 
Filadelfijski naprzeciwko 
parkingu 

Projekt przewiduje odwiert głębinowy, kredowy, 
na terenie Bulwaru Filadelfijskiego (pierwszy 
odwiert wzorcowy) w celu uzyskania czystej, 
źródlanej, bogatej w minerały i energię wody. 
Pierwotna woda ma być dla wszystkich łatwo 
dostępna i dawać możliwość życia w zdrowym 
ciele i tym samym - zdrowym duchu. Jesteśmy 
tym co jemy, więc również tym co pijemy. 
Odwiert ma stanowić miejsce badań, aby 
edukować społeczeństwo i dbać o świadome 
wybory żywieniowe, zwłaszcza młodzieży. 
Zamysłem projektu jest rozprzestrzenienie idei na 
terenie całego miasta. 

Z uwagi na stale pogarszającą się 
jakość wód kredowych oraz okresowo 
konieczne wyłączenia studni z 
użytkowania, miasto przed kilku laty 
odstąpiło od budowania nowych tego 
typu urządzeń (w ostatnich latach, z 
uwagi na złą jakość wody wystąpiła 
konieczność wyłączenia części 
istniejących studni). 

34. O0473 Szalony plac zabaw Toruń Wybudowanie w Toruniu "szalonego placu 
zabaw". Szalonego, bo innego niż wszystkie 
place zabaw. Będącego miejscem spotkań z 
innymi rodzicami i zabawy z dzieckiem. 
Miejscem, po powrocie z którego szczęśliwe 
dziecko (szczęśliwie) pójdzie spać. Dużo 
ślizgawek, trampoliny, ścianki do wspinania się, 
które nie wymagają asysty, piaskownica 
osłonięta przed słońcem zielenią, labirynt, 
huśtawki przeznaczone dla rodziców i małych 
dzieci (jednocześnie), miejsce na piknik. Na 
drzewa też znajdzie się tam miejsce. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Autor projektu nie uzupełnił wniosku 
w terminie (w zakresie proponowanej 
lokalizacji). 

35. P0103 Modernizacja przystanku 
autobusowego MZK 

Toruń, ul. Poznańska 284-284A , 
przystanek autobusowy MZK 
"Zakłady Drobiarskie" 

Proszę podać opis projektu, który zostanie 
opublikowany na stronie internetowej 
(maksymalnie 1200 znaków ze spacjami): 
Wykonanie projektu nowej wiaty i jej otoczenia 
na przystanku autobusowym MZK linii 20 i 44 
na kierunku w stronę centrum miasta, przy 
osiedlu zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 
284-284A w Toruniu, oznaczonym obecnie prze 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Autor projektu podał adres 
zamieszkania poza Toruniem (§ 6 ust. 
1 regulaminu BP). 



z MZK „ Zakłady Drobiarskie” oraz 
dostosowanie otoczenia przystanku do projektu 
wiaty. 

36. P0105 Psi park - pomysł walki 
mieszkańców z odchodami 
na skwerach i chodnikach 
na osiedlu Podgórz 

Między ul. Inowrocławską a ul. 
Gen. Andersa, na wysokości ul. 
Paderewskiego 

Psi park - pomysł walki mieszkańców z 
odchodami na skwerach i chodnikach na osiedlu 
Podgórz 

Wskazany we wniosku teren jest 
przewidziany pod zabudowę 
mieszkaniową. Sytuowanie obiektów 
towarzyszących planowanej 
zabudowie możliwe będzie po 
sporządzeniu szczegółowej koncepcji 
zagospodarowania terenu. 

37. P0108 Podgórz świętuje Zamek Dybów, Toruń Podgórz jako dzielnica Torunia o bogatej historii 
zasługuje na wielki i radosne święto. Dlatego 
"Podgórz świętuje" to inicjatywa, dzięki której 
mieszkańcy tej części miasta w każdym wieku 
będą mogli aktywnie i nieszablonowo spędzić 
wakacyjny weekend w otoczeniu pięknej 
przyrody i zabytkowych murów Zamku Dybów. 
W ramach projektu każdy torunianin będzie miał 
możliwość skorzystać z licznych atrakcji na 
Zamku Dybów. W ramach święta Podgórza 
zostaną przygotowane porywające koncerty i 
fascynujące występy, intrygujące animacje i 
wciągające gry terenowe, ciekawe konkursy z 
nagrodami, radosne zabawy plebejskie oraz 
emocjonujące turnieje i pokazy walk rycerskich, 
a nawet wymagające biegi dla aktywnych. Gratką 
dla miłośników średniowiecza będzie na pewno 
przebieralnia strojów oraz stanowiska do 
uprawiania sportów z epoki. Podczas święta 
swoją działalność zaprezentują również 
podgórskie organizacje pozarządowe. Nie 
zabraknie również elementów rywalizacji w 
duchu fair-play, między mieszkańcami Podgórza 
i reprezentantami innych dzielnic Torunia. Dzięki 
realizacji tej inicjatywy Podgórz, a wraz z nim 
cały Toruń, będzie świętował jak rzadko kiedy! 

Dla przedmiotowego terenu została 
zawarta w r. 2016 umowa użyczenia z 
organizacją pozarządową. Umowa 
zobowiązuje użytkownika do 
realizacji w trakcie roku, własnym 
staraniem, min. 2 imprez. Brak 
podstaw prawnych do realizacji 
wniosku.  



38. R0089 Budowa bezpiecznej 
ścieżki pieszo-rowerowej 
pomiędzy ul. 
Niesiołowskiego i Strugą 
Toruńską 

Osiedle Rubinkowo, od ul. 
Niesiołowskiego (w pobliżu 
serwisu opon i oleju TYMON) w 
kierunku północnym do mostku na 
Strudze Toruńskiej 

Projekt obejmuje budowę bezpiecznej ścieżki 
pieszo-rowerowej zlokalizowanej na Rubikowie 
pomiędzy ul. Niesiołowskiego a Strugą Toruńską 
- od garaży przy ul. Niesiołowskiego (w pobliżu 
serwisu opon i oleju TYMON), przez teren 
podmokły (łąkę) do mostku na Strudze 
Toruńskiej. Przy mostku ścieżka połączy się z 
istniejącą ścieżką spacerową, biegnącą wzdłuż 
biegu Strugi Toruńskiej. Szacunkowa odległość 
ścieżki wyniesie 180 m. Obecnie w biegu 
proponowanej ścieżki istnieje nieutwardzone 
przejście, które w okresie opadów jest podmokłe 
i korzystanie z niego jest bardzo utrudnione. Z 
przejścia tym traktem korzystają m.in. 
właściciele garaży położonych obok stacji 
wysokiego napięcia (44 osoby), właściciele 
działek z Rodzinnych Ogródków Działkowych 
(ponad 100 działek), położonych za Strugą, 
mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych oraz 
osoby przechodzące z Rubinkowa do pętli 
tramwajowej i firm przy ul. Skłodowskiej-Curie. 
Ścieżka powinna być wypoziomowana, 
podsypana żwirem lub tłuczniem, z wyrównaną i 
utwardzoną nawierzchnią, wykonana w 
podobnych standardzie jak istniejąca ścieżka 
spacerowa, biegnąca wzdłuż Strugi Toruńskiej. 
Teren, przez który biegnie ścieżka należy do 
Gminy Miasta Toruń. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Lista podpisów poparcia nie została 
złożona na właściwym formularzu. 

39. R0091 "Tyrolki" - zjazdy linowe 
dla dzieci i młodzieży 

Buszczyńskich 13, Toruń 87-100, 
w pobliżu Strugi Toruńskiej 

Stawiając "Tyrolki" zwiększymy atrakcyjność 
terenów nad Strugą Toruńską (tzw. "Baszką"). 
Odpowiednio dobierając rodzaj zajęcia 
zachęcimy każde dziecko do aktywności 
odpowiedniej dla jego wieku, preferencji czy 
umiejętności. Pamiętajmy o tym, że aktywność 
dziecka na świeżym powietrzu oddziałuje na jego 
wychowanie, jego postrzeganie zasad 
współdziałania i panujące prawa w grupie. Na 

Usytuowanie obiektu z dala od innej 
infrastruktury sportowej lub 
rekreacyjnej (brak gospodarza 
obiektu) nie gwarantuje 
bezpieczeństwa przyszłych 
użytkowników (korzystanie z tego 
typu urządzeń winno odbywać się pod 
nadzorem). 



świeżym powietrzu na dziecko oddziałuje 
znacznie więcej bodźców, niż na przykład w 
pomieszczeniach wewnętrznych, jak również 
zabawa będzie bardziej intensywna, co wpływa 
również na tak zwaną "krzepę" dziecka i jego 
rozwój duchowy. 

40. R0093 Plac Rekreacyjny dla 
Dorosłych - siłownia 
zewnętrzna 

Toruń, Osiedle Rubinkowo - teren 
przy Piskorskiej 3-4-7 

Czynne uprawianie sportu jest jednym z 
warunków zdrowia. Poprzez dostęp do urządzeń 
rekreacyjnych, mieszkańcy będą mogli 
prowadzić aktywny tryb życia oraz poprawić 
swoją kondycję fizyczną. Korzystanie z urządzeń 
do treningu jest alternatywa dla różnych patologii 
społecznych, np. narkomanii i alkoholizmu. Na 
35-letnim osiedlu, jakim jest Rubinkowo, coraz 
więcej osób jest w wieku 50+ i to dla nich przede 
wszystkim chcę zrealizować ten projekt. 

W odległości 200 metrów znajduje się 
siłownia zewnętrzna zrealizowana w 
ramach Budżetu Partycypacyjnego. 
Budowa kolejnej byłaby 
nieracjonalnym wydatkowaniem 
pieniędzy publicznych. 

41. R0096 Wyginam śmiało ciało - 
siłownia zewnętrzna 

Zespół Szkół nr 31 w Toruniu, ul. 
Dziewulskiego 41b, 87-100 Toruń 

Celem projektu jest stworzenie miejsca 
aktywności rekreacyjno-sportowej dla 
mieszkańców osiedla Rubinkowo II. Projekt 
obejmuje urządzenie siłowni zewnętrznej (około 
10 stanowisk ćwiczeniowych) na terenie Zespołu 
Szkół nr 31 w Toruniu. Będzie to miejsce 
aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu 
zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych. 
Atutem lokalizacji, na której ma powstać 
siłownia zewnętrzna, jest jej bezpieczeństwo - z 
uwagi na stały monitoring terenu. Ponadto w 
pobliżu znajduje się kompleks sportowy Orlik 
oraz plac zabaw, co gwarantuje aktywny 
wypoczynek zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 
Siłownie zewnętrzne cieszą się dużym 
zainteresowaniem wszędzie tam, gdzie powstały. 
Jesteśmy pewni, że będzie ona magnesem 
również dla uczniów tej szkoły i nie tylko. 
Przyciągnie zarówno młodzież, dzieci, dorosłych 
oraz seniorów. Stanie się miejscem, w którym 
będzie można atrakcyjnie, zdrowo i razem z 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autor projektu nie 
znajduje się w okręgu Rubinkowo (§ 
6 ust. 2 regulaminu BP). 



rodziną spędzić wolny czas. 

42. RU0039 Wykonanie wybiegu dla 
psów i urządzeń stalowych 
do ćwiczeń na wolnym 
powietrzu 

Działka 101/3, obręb 66 Na działce nr 101/3 (obręb 66) wykonanie 
drewnianego ogrodzenia stanowiącego toaletę dla 
psów, pojemnik na psie odchody wraz ze 
stojakiem na worki oraz kilka drabinek do 
zabawy dla zwierząt. Po lewej stronie działki 
proponuje się wykonanie 3-4 sztuk urządzeń 
stalowych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
Proponuje się również wyłożenie kostką Polbruk 
miejsca pod pojemniki do segregacji. 

Projekt niezgodny z mpzp - wskazany 
teren jest przewidziany pod budowę 
parkingu. Wybieg dla psów 
zaplanowano w ramach modernizacji 
Parku Tysiąclecia (po drugiej stronie 
ul. Podgórskiej i Dybowskiej). 

43. SK0303 Fort Kultury - ośrodek 
kulturalno-historyczny w 
Forcie I im. Jana III 
Sobieskiego Na Skarpie 

Fort I, ul. Winna, 87-100 Toruń Fort Kultury otwarty będzie codziennie do 
godziny 20:00 i udostępniony bezpłatnie dla 
wszystkich mieszkańców osiedla Na Skarpie. Dla 
młodzieży i dorosłych w używanie oddamy 50-
cio metrową świetlicę z grami strategicznymi, 
piłkarzykami, ping-pingiem, bilardem, dartem, 
salę multimedialną z 2-metrowym ekranem 
projekcyjnym, a na zewnątrz profesjonalną, w 
pełni wyposażoną strzelnicę z 6 stanowiskami i 
plac do ćwiczeń wojskowych (tor przeszkód). 
Oficjalne otwarcie odbędzie się w czerwcu 2018 
r. Otwarcie połączone będzie z festynem 
rodzinnym, podczas którego odbędą się 
plenerowe inscenizacje historyczne z użyciem 
pirotechniki i broni palnej, pokazy 
umundurowania historycznego, broni i wozów 
bojowych, prelekcje rekonstruktorów z różnych 
epok, zwiedzanie Fortu, lekcje z instruktorami 
strzelectwa i zawody strzeleckie oraz pokaz 
multimedialny na temat Fortu I i Twierdzy Toruń 
i pokazy filmowe. 

Obiekt, którego dotyczy wniosek jest 
przewidziany do wynajmu w 
procedurze konkursowej. 

44. SK0310 Czysta Skarpa - 
kompleksowy program 
zagospodarowania wiat 
śmietnikowych 

Osiedle Skarpa, teren Spółdzielni 
"Na Skarpie" 

System wizualizacji wiat śmietnikowych obejmie 
pomalowanie 27 obrazami graficznymi 18-tu 
tego rodzaju obiektów znajdujących się na 
terenie osiedla SKARPA jako element ich 
kompleksowego remontu. Tematyka prac będzie 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku na terenie gminy, 
bieżące utrzymanie miejsc do odbioru 
odpadów jest obowiązkiem 
właściciela lub zarządcy 



dotyczyła recyclingu i ochrony środowiska 
promując postawy proekologiczne mieszkańców 
związane m.in. z segregacją odpadów, właściwą 
utylizacją substancji szkodliwych, oszczędnego 
gospodarowania energią, niemarnowania 
żywności. Ilustracje graficzne będą uwzględniały 
charakter otoczenia tak, by wpisywały się w 
osiedle zachowując estetykę i ład przestrzenny, 
głownie będą skupiały się na przedstawieniu 
dobrych i złych nawyków i postaw 
ekologicznych, m.in. przez dzieci i młodzież oraz 
piętnowaniu złych praktyk takich jak zaśmiecanie 
Skarpy. Uzupełnieniem będzie prosta w użyciu 
aplikacja telefoniczna, która pozwoli 
mieszkańcom odpowiednio segregować śmieci 
podczas ich wyrzucania, kody QR będą do 
pobrania z pojemników na śmieci. 

nieruchomości. Brak prawnej 
możliwości realizacji zadania. 

45. SM0084 Chcemy, aby wkoło naszej 
szkoły było pięknie, czysto 
i zielono - rewitalizacja 
terenu zielonego wokół 
Zespołu Szkół nr 24 w 
Toruniu. 

Teren Zespołu Szkół Nr 24 w 
Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, 87-
100 Toruń 

Projekt przewiduje wykonanie elementów małej 
architektury wokół placu zabaw na terenie szkoły 
(pod drzewami, na trawniku między placem 
zabaw a parkingiem samochodowym, 
odgrodzenie od parkingu niskim płotkiem), 
przycięcie żywopłotu, ustawienie 3 betonowych 
stołów do gry w piłkarzy ki oraz 3 betonowych 
stołów do gry w warcaby/szachy/chińczyka, jak 
również wykonania mini boiska do gry w piłkę 
nożną dla najmłodszych dzieci przed 
ORLIKIEM. Postawienie 3 „poidełek” z wodą 
pitną. Uporządkowanie lub wymiana zieleni 
wokół szkoły – posadzenie drzew, krzewów i 
roślin ozdobnych. Wymiana bram wyjazdowych i 
bramek przed wejściem głównym, koło basenu i 
na bocznym wjeździe koło kuchni. Odnowienie i 
pomalowanie betonowego murku (stanowiącego 
ogrodzenie) przed głównym wejściem oraz 
umieszczenie 1-0 ławek i 3 koszy na śmieci. 
Przełożenie chodnika prowadzącego wzdłuż 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu 
Staromiejskie (§ 6 ust. 2 regulaminu 
BP). 



budynku na ścieżkę za ORLIKIEM, a na to 
miejsce położenie nowego chodnika z kostki 
Polbruk. 

46. SM0087 Siłownia zewnętrzna 
"Budowlanka" 

Toruń, ul. Legionów 19/25 Celem projektu jest budowa otwartej dla uczniów 
i mieszkańców siłowni zewnętrznej 
"Budowlanka". Siłownia będzie miejscem, które 
w godzinach porannych uatrakcyjni zajęcia 
sportowe uczniom szkoły, zaś po południu będzie 
miejscem aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców. Zadaniem inwestycji jest 
zapewnienie regularnego ruchu na świeżym 
powietrzu dla młodzieży, dorosłych i seniorów. 
Ćwiczenia fizyczne zapobiegają wielu 
schorzeniom, szczególnie obecnie, gdy tak wielu 
z nas spędza wiele godzin przed komputerem lub 
telewizorem. Otwarta, nieodpłatna siłownia 
umożliwi swobodny i łatwy dostęp do urządzeń 
w centrum miasta. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu 
Staromiejskie (§ 6 ust. 2 regulaminu 
BP). 

47. SM0089 Zielona Siłownia w IV 
Liceum Ogólnokształcącym 

Teren rekreacyjno - sportowy przy 
IV Liceum Ogólnokształcacym 

Zielona siłownia przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym nie tylko dostarczy wrażeń 
"wysiłkowych" uczniom tej szkoły ale służyć 
będzie również mieszkańcom okolicznych 
kamienic. 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu 
Staromiejskie (§ 6 ust. 2 regulaminu 
BP). 

48. SM0090 Chrońmy pomniki 
Wielkich Polaków! 

Pomnik Św Jana Pawła II przy 
zbiegu Alei Jana Pawła II i Wałów 
gen. Władysława Sikorskiego, 
Pomnik Bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki przy Alei Jana Pawła, 
Pomnik gen. prof. Elżbiety 
Zawadzkiej przy ul. Podmurnej  

Chrońmy Pomniki Wielkich Polaków! 
Zabezpieczmy monumenty stojące na Starym 
Mieście w Toruniu przed inwazją ptactwa, 
plugawych nieczystości i opadów 
atmosferycznych. Ileż to razy ze zgrozą 
patrzyliśmy na zbezczeszczone wizerunki 
Naszych Wielkich Rodaków. Na pomniku Św. 
Jana Pawła II, Pomniku Bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, oraz pomniku gen. prof. Elżbiety 
Zawadzkiej notorycznie przesiadują ptaki. 
Głównie gołębie, ale też kawki i jaskółki 
zostawiają swoje odchody, niszcząc w ten sposób 
piękne i długo wyczekiwane pomniki 

Odrzucono ze względów formalnych. 
Adres zamieszkania autora projektu 
nie znajduje się w okręgu 
Staromiejskie (§ 6 ust. 2 regulaminu 
BP). 



upamiętniające Najświetniejszych Polaków. 
Pomnik gen. prof. Elżbiety Zawadzkiej ma 
jeszcze dodatkowy problem - z psami. Projekt 
zakłada budowę prostych osłonek w formie 
ozdobnych daszków w celu uchronienia figur 
przed tymi nieświadomymi, ale jednak - aktami 
wandalizmu i profanacji. Musimy zareagować! 
Obecna sytuacja przynosi ujmę sławie Wielkich 
Polaków, a nas jako mieszkańców Torunia 
okrywa hańbą! 

49. SM0092 Zielony Śmietnik Wiaty śmietnikowe położone 
pomiędzy budynkami: 1. 
Legionów 1/3 a Odrodzenia 11/13 
2. Legionów 7/9 a Grudziądzką 
10/12 3. Odrodzenia 7/9 4. 
Grudziądzka 6/8 5. Szosa 
Chełmińska 16/22 6. Grudziądzka 
4-4a 

Budowa nowych wiat śmietnikowych z placem 
na pojemniki na odpady segregowane na osiedlu 
budynków wielorodzinnych, ograniczonych 
ulicami: Odrodzenia, Legionów, Grudziądzka, 
Szosa Chełmińska. W miejscu starych i 
zniszczonych wiat śmietnikowych, nowe o 
ażurowej konstrukcji z pojemnikiem 
umiejscowionych w gruncie na obsadzenie 
zimozielonym bluszczem. 

Wniosek adresowany wprost do 
nieruchomości prywatnych (własność 
wspólnot mieszkaniowych), 
niespełniający kryteriów budżetu 
partycypacyjnego. Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku na 
terenie gminy budowa wiat 
śmietnikowych i zapewnienie miejsca 
do odbioru odpadów należy do 
obowiązków właścicieli 
nieruchomości. Brak prawnych 
możliwości realizacji zadania. 

50. ST0072 Stawkowisko - rekreacja 
osiedlowa dla dużych, 
średnich i małych 

Okręg Stawki w rejonie łączącym 
mieszkańców wszystkich trzech 
części osiedla - jego północnej i 
południowej części oraz osiedla 
Stawki Piaski. Z uwagi na to, że 
do dnia złożenia projektu Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami 
nie wskazał lokalizacji oraz nie 
odpowiedział w sprawie statusu 
wybranej działki, wnioskodawca 
zwraca się o wskazanie stosownej 
lokalizacji odpowiadającej celom 
rekreacyjnym. Proponuję działkę 
od 700 do 2500 m2 (ze względu 
na możliwą rozbudowę projektu) 

Stawkowisko to projekt, który ma być 
innowacyjny w skali Torunia - czegoś takiego 
jeszcze nie mamy. Zagospodarowanie terenu 
zielenią i ustawienie tam uniwersalnych urządzeń 
rekreacji i zabawy, z których korzystać mogłyby 
wszystkie grupy wiekowe, sprawiłoby, że 
lewobrzeżna część Torunia zyskałaby miejsce, na 
które czekają mieszkańcy - Barbarkę Bis. To nie 
ma być kolejny niewielki, osiedlowy plac zabaw. 
Stawkowisko gwarantowałoby rodzinie 
wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu, 
wspólne spędzanie czasu, wytchnienie pośród 
zieleni i miejsce, w którym można spędzić 
przyjemnie nawet kilka godzin. W założeniu w 
tegorocznym projekcie zakłada się pierwsze 

Projekt odrzucony z uwagi na 
nieprecyzyjne określenie zakresu 
rzeczowego. Zadaniem 
wnioskującego jest wskazanie 
konkretnych elementów do realizacji. 
Wykonanie tego typu projektu 
wymaga wcześniejszego sporządzenia 
koncepcji zagospodarowania terenu, 
co ze względu na obszerność 
zagadnienia nie jest możliwe (łącznie 
z realizacją działań, które 
wskazywałaby koncepcja) w ciągu 
jednego roku, co jest wymogiem 
budżetu partycypacyjnego. 



urządzenia na placu - ale projekt mógłby być 
rozbudowywany w kolejnych latach. Projekt ma 
być piękny dla oka - utrzymany w spójnej 
kolorystyce, zagospodarowany zielenią, 
ławeczkami, stołami. 

51. ST0074 Adaptacja nieużywanej 
części Campingu Tramp na 
cele rekreacji łuczniczej 
oraz urządzenie i 
wyposażenie 12 torów 
łuczniczych. 

Kujawska 14, 87-100 Toruń Celem projektu jest adaptacja części Campingu 
Tramp na cele rekreacji łuczniczej dla 
mieszkańców Torunia. Teren ma służyć nie tylko 
osobom chcącym regularnie uprawiać ten sport, 
ale także ma być atrakcyjnym miejscem dla 
całych rodzin, gdzie mogą one aktywnie 
wypoczywać. Na terenie Campingu znajduje się 
miejsce na ognisko lub grilla, gdzie można 
urządzić rodzinny piknik. Rewitalizowany teren 
byłego boiska zostanie podzielony na dwa 
obszary: jeden z przeznaczeniem głównie dla 
dzieci i początkujących łuczników, z linią 
strzelań od 5 do 15 metrów, drugi dla bardziej 
doświadczonych, z linią strzelań od 15 do 50 
metrów. Miejsce to może stać się integralną 
częścią festynów odbywających się na Zamku 
Dybowskim oraz może wzbogacić te imprezy o 
dodatkowe pokazy, turnieje i konkursy. Projekt 
ten jest odpowiedzią na rosnącą wciąż w Toruniu 
liczbę osób, które interesują się łucznictwem lub 
chciałyby rozpocząć przygodę z tym sportem, 
jednakże ze względu na brak odpowiedniego 
zaplecza, a także brak w Toruniu organizacji 
skupiających wokół siebie zwolenników 
łucznictwa, nie mogą oni w pełni realizować 
swoich pasji. 

Teren wskazany we wniosku 
przewidziany jako rezerwa pod 
rozbudowę campingu Tramp. 

52. ST0075 Tytus, Romek i A'Tomek w 
Toruniu! 

Osiedle Stawki, rondo Ferdynanda 
Focha przy Zespole Szkół Nr 14 w 
Toruniu 

Na rondzie im. Ferdynanda Focha, przy Zespole 
Szkół Nr 14 powstanie instalacja z klocków 
LEGO w postaci trzech dużych figur Tytusa, 
Romka i A'Tomka - bohaterów znanych z 
komiksów Papcio chmiela. Figury będą miały 
wysokość ok. 1,60-1,80 m. Skąd ten pomysł? 1. 

Producent klocków LEGO nie 
rekomenduje stosowania ich na 
zewnątrz ze względu na niską 
odporność na czynniki atmosferyczne. 
Ponadto usytuowanie obiektów w 
wolnej przestrzeni stwarza zagrożenie 



ZS nr 14 to szkoła podstawowa i gimnazjum (w 
pobliżu również przedszkole). Dużo dzieci 
chodzi do szkoły mijając to rondo 2 razy 
dziennie, a czasem częściej. Dla tych dzieci 
widok Tytusa, Romka i A'Tomka to pozytywne 
skojarzenia: relaks, zabawa, kreacja, ciekawość 
świata, kolor, ruch, energia, śmiech. To też 
większa przyjemność związana z przyjściem do 
szkoły - sam widok szympansa Tytusa, którego 
wszystkie przygody toczą się wokół metod 
nauczania zmierzających do jego pełnego 
uczłowieczenia ma szansę poprawić nastawienie 
dzieci do zdobywania wiedzy! 2. 
Zagospodarowanie ronda kolorowymi postaciami 
to powiew świeżości w przestrzeni publicznej. 
Wprowadzenie oryginalnego designu na 
toruńskie rondo to pobudzenie kreatywnego 
podejścia do życia, otwarcie się na nową formę i 
pokazanie, że otoczenie może być wesołe i 
kolorowe. 3. Figury będą informować o wjeździe 
w strefę związaną z obecności dzieci i szkoły.  

aktami wandalizmu. Projekt 
odrzucony ze względu na 
nieracjonalne wydatkowanie środków 
publicznych. 

53. W0389 Stacja TRM wraz z 
samoobsługową stacją 
naprawczą rowerów na 
osiedlu Jar 

Parking przy Intermarche, ul. 
Ugory lub w innej lokalizacji 
wzdłuż ulicy Watzenrodego na 
terenie należącym do Miasta 
Torunia 

Stacja Toruńskiego Roweru Miejskiego dla 
mieszkańców osiedla JAR i południowo-
wschodniej części osiedla WRZOSY wraz z 
samoobsługową stacją naprawczą rowerów z 
podstawowymi narzędziami do szybkiej naprawy 
rowerów. Stacje usytuowane na parkingu przy 
sklepie Intermarche lub w innej lokalizacji 
wzdłuż ulicy Watzenrodego. Stacja TRM 
pozwoli na komunikację z resztą miasta i jest 
świetną alternatywą dla transportu miejskiego w 
postaci aktywnej mobilności. Rower miejski 
dostępny również dla mieszkańców JARu i 
wschodnio-południowej części osiedla Wrzosy 
umożliwi dostęp do miejsc, które obecnie są poza 
zasięgiem mieszkańców na piechotę. 
Samoobsługowa stacja naprawcza rowerów 

W związku ze zbliżającym się 
końcem obowiązywania umowy z 
dotychczasowym operatorem 
Toruńskiego Roweru Miejskiego 
(listopad 2017 r.), Gmina Miasta 
Toruń przystąpiła do opracowania 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
dla nowego systemu roweru 
miejskiego 4. generacji. W ramach 
opracowania zostanie przygotowana 
szczegółowa analiza funkcjonalna 
stacji rowerowych obecnie 
funkcjonujących jak również 
wskazane zapotrzebowanie na nowe 
lokalizacje. Wskazana we wniosku 
lokalizacja będzie rozpatrywana w 



usytuowana w północnej części miasta, pozwoli 
na drobne naprawy i kontynuowanie rowerowych 
wycieczek min. w kierunku: Barbarki, Piwnic, 
Chełmna, Lulkowa, Grudziądza. 

ramach wskazanej wyżej analizy. 

54. W0391 Przyjazna dla mieszkańców 
ulica Słoneczna 

Ulica Słoneczna. Od ulicy 
Konopnej do ulicy Ugory. Wrzosy 

Modernizacja ulicy Słonecznej. Stworzenie 
przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców. 
Modernizacja chodników po obu stronach ulicy. 
Wykonanie pieszojezdni po stronie południowej. 
Zagospodarowanie pasa zieleni. Wykonanie 
nasadzeń drzew i krzewów. Ustawienie 
śmietników. Instalacja kamer monitoringu 
miejskiego przy skwerze na wysokości ulicy 
Chmielnej. Wymiana betonowych słupów 
oświetleniowych. 

Aktualnie po obu stronach jezdni 
znajdują się chodniki. Chodnik po 
stronie północnej nie wymaga 
modernizacji. Z uwagi na ruch 
autobusowy nie ma możliwości 
zamiany części południowej ul. 
Słonecznej na pieszojezdnię. 
Naprawy cząstkowe będą realizowane 
w miarę potrzeb. 
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