Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Szczecińskiej
Budowa peronu przystankowego przy ul. Nad
Strugą

Na wysokości budynku ul. Szczecińska 15 (ok. 28 miejsc)

Bielawy-Grębocin

Budowa peronu dla wysiadających

Bielawy-Grębocin

Budowa terenów rekreacyjnych

Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zlokalizowanym
przy ul. Nad Strugą - płyta betonowa dla rolkarzy z możliwością wykorzystania na lodowisko sezonowe

Bielawy-Grębocin

Od ul. Ceramicznej w kierunku ul. Zakątek

Bielawy-Grębocin

Na odcinku od ul. Chrzanowskiego do Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza

Bielawy-Grębocin

Ok. 14 lamp
Przebudowa drogi rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy strona wschodnia (projektuj i buduj) od ul. Olimpijskiej do ul.
Gdańskiej
Na działce 12/11
Na całej długości
Odcinek od ul. Barwnej do ul. Kołowej
Z płn.zach. do ul. Tarnowskiej
Od ul. Skierniewickiej do ul. Suwalskiej
Przedłużenie, ok. 170 m
Przebudowa parkingu na północnej stronie ul. Nad Strugą do ok 24 miejsc parkingowych
Budowa fragmentu (ok. 250 m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem
58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacji teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego.

Bielawy-Grębocin

Budowa ul. Szczęsnej
Koordynacja sygnalizacji świetlnej na ul. CurieSkłodowskiej
Oświetlenie ul. Przelot do ul. Ciekawej
Przebudowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż
ul. Jarocińskiej
Przebudowa sięgacza w ul. Działowej
Przebudowa ul. Ceramicznej
Przebudowa ul. Chrzanowskiego
Przebudowa ul. Kaliskiej
Przebudowa ul. Krakowskiej - III etap
Przebudowa ul. Ukośnej
Rozbudowa parkingu przy ul. Dojazd
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin
Nad Strugą"
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych
Zagospodarowanie terenów zieleni
Zagospodarowanie terenów zieleni

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin

Budowa altany na terenie placu zabaw przy SP 35, przy ul. Krynickiej

Bielawy-Grębocin

Budowa wybiegu dla psów w okolicach osiedla TTBS przy ul. Szczecińskiej.
Montaż dodatkowych urządzeń siłowni na os. Pancernych
Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - mini placu do street workaoutu przy ul.
Zagospodarowanie terenów zieleni
Olsztyńskiej
Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na Środki na renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul. Bydgoskiej, pod funkcje
cele kulturalno-społeczne
wskazane podczas przeprowadzonych w 2015 r. konsultacji społecznych.
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu

Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
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Bielawy-Grębocin
Bydgoskie

Bydgoskie

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Budowa basenów letnich wraz z zapleczem

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Projektowanie i budowa 3 niecek basenowych o wymiarach: 12x25x1,5m, 12x25x1,2m oraz 6x12x0,6m, budynków:
toalet, przebieralni, kasy oraz budynku gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (chodniki),
wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej, elementów małej architektury, ogrodzenia,
instalacji monitoringu i oświetlenia oraz wykonanie przesadzeń i nasadzeń zieleni. Obiekt będzie przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa chodnika łączącego ul. Łukasiewicza z
Chodnik od budynku ul. Łukasiewicza 56 do budynku ul. Fałata 90c
ul. Fałata
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów
letnich na Bydgoskim Przedmieściu wraz z
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem
oświetleniem
Budowa drogi rowerowej od ul. Droga
Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego

Lokalizacja

Bydgoskie

Bydgoskie
Bydgoskie

Budowa drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego

Bydgoskie

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od ul. Starotoruńskiej do granicy miasta

Bydgoskie

Rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90, wraz
zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich.

Bydgoskie

Przebudowa i budowa obiektów lekkoatletycznych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św.
Józefa. Zakres obejmuje: bieżnię okrężną, prostą, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do
skoku w dal, wyposażenie lekkoatletyczne.

Bydgoskie

Teren przy ul. Gagarina 34

Bydgoskie

Budowa parkingu przy ul. Broniewskiego

Budowa miejsc postojowych wraz z drogą manewrową, oświetleniem i zagospodarowaniem zieleni - na terenie
pomiędzy budynkami ul. Broniewskiego 28-38 a Reja 19

Bydgoskie

Budowa terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przyległych do drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału
przeciwpowodziowego (w tym m.in.: zagospodarowanie zieleni, budowa schodów terenowych, boiska do siatkówki
plażowej, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, małej trybuny, pomostu drewnianego i wiaty na kajaki)

Bydgoskie

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacje: ul. Bydgoska 24, Mickiewicza 146, 148, 150

Bydgoskie

Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa
Bydgoska na odcinku od ul. Starotoruńskiej do
granicy miasta
Budowa i modernizacja basenów szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Budowa i modernizacja boisk szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Budowa miejsc parkingowych i dróg
wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem
terenu (kontynuacja do 2019)

Strona 2 z 12

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kontunuacja zadania. W budynku przy ul. Fałata 35-37 zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń parteru i
Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii piwnicy w celu udostępnienia ich na potrzeby biblioteki (przebudowa pomieszczeń, z wymianą instalacji, stolarki
bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej
okiennej i drzwiowej oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniem aranżacji wnętrz i
zakupem wyposażenia).
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu

Dokończenie kompleksowej modernizacji budynku czterokondygnacyjnego polegające na montażu windy (budynek
jest siedzibą MOPR, TAK, CWB oraz od lutego 2018 r. Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro)

Remont ul. Kasprowicza
Remont ul. Słowackiego

Lokalizacja

Bydgoskie

Bydgoskie

Od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza
Nawierzchnia jezdni od ul. Konopnickiej do ul. Lindego
Kontynuacja i finansowe rozliczenie rozbudowy przedszkola o dwie kondygnacje, o łącznej pow. 1200 m kw. utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych (dla 100 dzieci), sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego,
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola
nauczycielskiego. Nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne i socjalne. Zakres rzeczowy
Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu
obejmuje też budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy, placu zabaw, boiska z trawą syntetyczną
i zagospodarowanie terenu.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Modernizacja monitoringu w sąsiedztwie placu zabaw w parku na Bydgoskim Przedmieściu
Torunia

Bydgoskie
Bydgoskie

Bydgoskie

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
lasów miejskich

Zagospodarowanie lasu między ul. Bema i ul. Balonową (tzw. Rudelki). Remont i profilowanie ścieżek w celu
dostosowania do ruchu osób niepełnosprawnych, remont schodów terenowych, wytyczenie tras biegów przełajowych
na 1 km, 2 km i 3 km na potrzeby imprez masowych (bez trwałego oznaczania), stworzenie placu (polany)
utwardzonego nawierzchnią naturalną z kory, zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street
workoutoutu”, budowa naturalnego placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, przebudowa i remont istniejącego toru
saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark”, budowa polany
edukacyjnej na „Wzgórzu Hepnera” z tablicami o historii miejsca, budowa ścieżki przyrodniczej - ekologicznej. Zadanie
współfinansowane środkami UE.

Bydgoskie

Budowa chodników na ul. Traktorowej

Chodniki od ul. Elektrycznej do ul. Rolniczej

Bydgoskie

Chełmińskie

Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego Utwardzenie alejek na terenie cmentarza wraz z instalacją kamer monitoringu i oświetlenia.

Chełmińskie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku do
skrzyżowania ul. Polna -Morycińskiego oraz
budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul.
Jesiennej do ul. Morycińskiego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku do skrzyżowania ul. Polna -Morycińskiego oraz budowa ciągu pieszorowerowego od ul. Jesiennej do ul. Morycińskiego

Chełmińskie

Budowa miejsc parkingowych w ul. Kozackiej

Działki 510/10;572/4;509/1 obr. 38 na wys. kościoła wschodnia strona przy jezdni

Chełmińskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Grudziądzka 167-169

Chełmińskie

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Szosa Chełmińska 161-163

Chełmińskie

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 19

Chełmińskie

Modernizacja sal sportowych w obiektach
oświatowych Torunia
Przebudowa ul. Bluszczowej
Przebudowa ul. Dąbrówki
Przebudowa ul. Długiej
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
ul. Gazowa
ul. Hurynowicz
Wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych
Budowa ciągu pieszo-rowerowego (od
ul.Zdrojowej do ul.Familijnej - wzdłuż
ul.Łódzkiej)

Rozpoczęcie kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35. Zakres prac
obejmie: naprawę zarysowań i pęknięć, naprawę dachu, oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę lub wymianę podłogi
sportowej, naprawę lub modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i
instalacji niskoprądowych, naprawę trybun, remont węzłów sanitarnych, wymianę oświetlenia wewnętrznego na
energooszczędne oraz zakup wyposażenia.
Od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej
Z północy do ul. Legionów
Przedłużenie ul. Długiej na odcinku od ul. Sz. Chełmińska do ul. Św. Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca
parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowa ul. Hurynowicz, na odc. o dł. ok. 310 m (jezdnia, chodnik
jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul. Św. Józefa 60-64 - wykonanie ok. 185 m pieszojezdni, utwardzenie miejsc
parkingowych i wykonanie oświetlenia).
Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w roku 2018 zaplanowano zakup kamer na osiedla
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami od ul. Traktorowej do ul. Inżynierskiej
Chodnik na wysokości budynku nr 4
Wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych przy budynkach ul. Grudziądzka 167-169.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego (od ul.Zdrojowej do ul.Familijnej - wzdłuż ul.Łódzkiej)

Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku ok. 2,2 km - od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej. Zadanie podzielono na 2 etapy.
Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul.
Pierwszy etap obejmuje przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na
Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do
odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej, wraz z pętlą (ok. 1,5 km). Drugi etap obejmuje budowę chodników (bez
ul. Zdrojowej
prac na jezdni) na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zdrojowej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Pułaskiego
ul. Sobieskiego do ul. Pułaskiego
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Chełmińskie

Chełmińskie
Chełmińskie
Chełmińskie

Chełmińskie
Chełmińskie
Chełmińskie
Chełmińskie
Czerniewice

Czerniewice

Jakubskie-Mokre

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa drogi rowerowej wraz z przebudową
chodników wzdłuż ul. Chrobrego
Budowa ekranów dźwiękochłonnych
Budowa terenów rekreacyjnych

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa drogi rowerowej wraz z przebudową chodników wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku od ul. Towarowej do ul.
Polnej - strona zachodnia
Inwestycja realizowana w związku z monitorungiem porealizacyjnym Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami
kolejowymi na wysokości PM nr 3 oraz przy ul. Żółkiewskiego 37
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Strudze Toruńskiej

Lokalizacja
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Kościuszki 44

Jakubskie-Mokre

Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy
ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z
zagospodarowaniem terenów wokół basenu na
cele rekreacyjno-sportowe

Modernizacja i rozbudowa obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i
użytkownikom. Zakres planowanych prac obejmie wszystkie branże, tj.: rozbiórki, ogólnobudowlane, instalacyjne ,
technologii basenów oraz SPA, ruchome dno, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (chodniki,
parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura).

Jakubskie-Mokre

Przebudowa ul. Droga Trzeposka - I etap
Przebudowa ul. Kraińskiej
Przebudowa ul. Winnica etap II
Remont ul. Batorego
Remont ul. Kościuszki
Remont ul. Prądzyńskiego
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
poprzez budowę układu komunikacyjnego

Od ul. Żółkiewskiego na południe do działki METRONU
Od ul. Wieki Rów do końca zabudowy
Od TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej
Dojazd do szkoły (Zespół Szkół Inżynierii Środowiska)
Skrzyżowanie z ul. Batorego wraz z wydłużeniem lewoskrętu w kierunku Szpitala Miejskiego
Od ul. Studziennej do ul. Sobieskiego
Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew
SA. W 2018 r. planuje się budowę II etapu ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km).
Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Bażyńskich 24-26. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków
przybędzie od 180 do 200 m kw nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne
i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych
oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę,
rozbudowane zostaną także place zabaw.
Zagospodarowanie terenów wokół PM nr 16 przy ul.Sucharskiego (wykonanie placu zabaw dla dzieci
niepełnosprawnych, boisk z trawą syntetyczną (10mx20m), piaskownicy, alejek wokół placu zabaw, wymiana
ogrodzenia i nawierzchni wjazdu do przedszkola oraz budowa pomieszczeń gospodarczych)
Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.
Waryńskiego zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE (nasadzenia
zieleni, wykonanie ścieżek pieszo- rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych,
oświetlenia, monitoringu)

Rozbudowa i przebudowa żłobków miejskich nr
1, 2 i 3 w Toruniu

Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych
Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku
Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu
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Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Budowa ronda na skrzyżowaniu
ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej
Budowa terenów rekreacyjnych
Doświetlenie schodów w Kaszczorku
Oświetlenie ul. Królewny Śnieżki
Przebudowa ul. Serdecznej
Przebudowa ul. Zakosy III
Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na
odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy
administracyjnej miasta
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul.
Turystycznej i Dożynkowej
Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul.
Turystycznej i ul. Gościnnej
Budowa terenów rekreacyjnych
Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:
Budowa zatoki przystankowej wraz z chodnikiem
przy ul. Poznańskiej
Przebudowa drogi dojazdowej do budynku
mieszkalnego ul. Poznańska 294c
Przebudowa ul. Witkowskiego
Remont ul. Hallera
Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum
Podgórza oraz wzdłuż ul. Poznańskiej
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
parking naziemny w ul. Turystycznej (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 46 miejsc parkingowych
Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo. Poprawa płynności ruchu i wyjazdu z osiedla oraz spowolnienie ruchu
pojazdów jadących wzdłuż ulic: Turystycznej i Ligi Polskiej. Rozbiórki, przełożenie wodociągu, budowa jezdni, ułożenie
kostki, wykonanie oznakowania.
Budowa bieżni na terenie osiedla Kaszczorek
Zejście ze skarpy
Do zabudowy
Na odc. od ul. Szczęśliwej do ul. Dyngusowej
Przebudowa sięgacza na płd-wschód

Lokalizacja

Kaszczorek

Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek

Odcinek od ul. Ligi Polskiej do mostku na rz. Drwęcy, tj. na odcinku 1,5 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem,
chodnikami i budową drogi rowerowej.

Kaszczorek

ul. Na Przełaj (pętla autobusowa)

Kaszczorek

Przejście dla pieszych

Kaszczorek

Przejście dla pieszych

Kaszczorek

Wykonanie dokumentacji dla budowy na Podgórzu: basenów letnich oraz miasteczka rowerowego.

Podgórz

Lokalizacja: ul. 53. Pułku Piechoty 73 i 91

Podgórz

Zatoka autobusowa i wiata, chodnik (na wysokości nowego cmentarza)

Podgórz

Dojazd do bud. TTBS od ul. Poznańskiej

Podgórz

Od ul. Armii Ludowej do istniejacego ciągu komunikacyjnego
Od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego
Budowa ogrodzenia skweru od strony torów kolejowych (o długości ok. 170 mb), wykonanie nasadzeń drzew,
krzewów, bylin, kwiatów i traw oraz rekultywacja trawników, na skwerze i na rynku (na łącznej powierzchni ok. 0,85
ha).

Podgórz
Podgórz

W rejonie ul.: Andersa, Letniej, 63.Pułku Piechoty, Okólnej

Strona 6 z 12

Podgórz
Podgórz

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Wymiana 50 zużytych opraw sodowych na
oprawy LED
Zagospodarowanie terenów zieleni
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Budowa ekranów dźwiękochłonnych

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Wymiana 50 zużytych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Drzymały, ul. Andersa, ul. 63 Pułku
Piechoty, ul. Okólna.
Posadowienie obelisku ku czci ofiar obozu jenieckiego na os. Glinki.

Lokalizacja
Podgórz
Podgórz

Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych

Rubinkowo

Wzdłuż ROD przy ul.Skłodowskiej-Curie

Rubinkowo

Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu
Wraz z oświetleniem
ul. Niesiołowskiego / Bukowej

Rubinkowo

Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Łyskowskiego

Miejsca parkingowe, w tym 3 formie "Kiss &Ride" wraz z drogą wewnętrzną przy ul. Łyskowskiego - działka 31/28

Rubinkowo

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Działowskiego 8

Rubinkowo

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Skłodowskiej-Curie 80B

Rubinkowo

Rowerowy plac zabaw pumptrack na terenie IX LO przy ul. Rydygiera

Rubinkowo

Parking przed ZS nr 16 na terenie pomiędzy działką szkoły, parkingiem strzeżonym i tzw.promenadą
Chodnik od nieruchomości ul. Dziewulskiego 41 do ZS 31 przy ul. Dziewulskiego 41b
Rozbudowa budynku Żłobka MIejskiego przy ul. Piskorskiej. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od
180 do 200 m kw nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze
sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów
żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę,
rozbudowane zostaną także place zabaw.

Rubinkowo
Rubinkowo

Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Remont ul. Dziewulskiego
Remont ul. Dziewulskiego 41
Rozbudowa i przebudowa żłobków miejskich nr
1, 2 i 3 w Toruniu
Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Włocławskiej (łącznik do ul. Lipnowskiej)
Oświetlenie sięgacza ul. Rudackiej nr 57a-j
Przebudowa ul. Osadniczej - I etap
Adaptacja segmentu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów
Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną

Rubinkowo

Łącznik do ul. Lipnowskiej- działki od 20 do 25 obr. 76

Rudak

Oświetlenie sięgacza ul. Rudackiej nr 57a-j
Odcinek od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej

Rudak
Rudak

Kontynuacja zadania, w tym: wymiana zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych i
placu apelowego, nasadzenia zieleni oraz dostawa elementów małej architektury.

Skarpa
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Budowa drogi rowerowej przez skrzyżowanie
ulic: Konstytucji 3-go Maja/Olimpijskiej
Budowa i modernizacja boisk szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Budowa terenów rekreacyjnych

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Olimpijskiej – ok. 140 miejsc parkingowych

Skarpa

Budowa drogi rowerowej przez skrzyżowanie ulic: Konstytucji 3-go Maja/Olimpijskiej

skarpa

Kontynuacja budowy bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100 m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.
Kosynierów Kościuszkowskich

Skarpa

Budowa toru rolkowego przy lodowisku sezonowym przy ul. Przy Skarpie

Skarpa

Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii Kontynuacja zadania. W obiekcie przy ul. Raszei (III LO) zostaną dokończone prace związane z przystosowaniem
bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. zakup i montaż windy.
Oświetlenie uczęszczanych ciągów pieszych na
osiedlu Na Skarpie
Przebudowa parkingów od ul. Raszei do ul.
Konstytucji 3 Maja
Remont chodnika os. Na Skarpie
Remont pieszojezdni os. Na Skarpie
Remont ul. Ligi Polskiej
Remont ul. Szosa Lubicka

Rozbudowa i przebudowa żłobków miejskich nr
1, 2 i 3 w Toruniu

Sygnalizacja świetlna skrzyżowanie ul.
Konstytucji 3 Maja oraz ul. Przy Skarpie
Budowa i modernizacja boisk szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Budowa i przebudowa toalet miejskich

Lokalizacja

Skarpa

11 lamp

Skarpa

Przebudowa i skomunikowanie dwóch parkingów

Skarpa

Chodnik łączący ul. L. Teligi z pętlą tramwajową na ul. Olimpijskiej
Pomiędzy PM nr 2 (ul. Stawisińskiego 7) a Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym (ul. Ligi Polskiej 8)
Od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul. Szosa Lubicka
Ulica i nawierzchnia parkingów przy ul. Sz. Lubicka 164, 166, 168 wraz z fragmentem ul. Stawisińskiego

Skarpa
Skarpa
Skarpa
Skarpa

Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków
przybędzie od 180 do 200 m kw nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne
i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych
oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę,
rozbudowane zostaną także place zabaw.

Skarpa

Zadanie przewidziane do realizacji w przypadku wystąpienia oszczędnosci w zakresie budowy oświetlenia

Skarpa

Budowa boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 30m x 60m z nawierzchnią z trawy syntetycznej) wraz z
zagospodarowaniem terenu SP nr 3 (ul.Legionów).

Staromiejskie

Budowa szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominikańskiego. Zakres
rzeczowy zadania obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow.
47,03 m kw, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z miejscem do przewijania niemowląt.

Staromiejskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa miejsc parkingowych i dróg
wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem
terenu (kontynuacja do 2019)

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Teren ograniczony ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka

Lokalizacja
Staromiejskie

Droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Gregorkiewicza; Droga dojazdowa wraz z miejscami
Budowa miejsc parkingowych i dróg
parkingowymi przy ul. Wały Gen Sikorskiego od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza; Miejsca parkingowe orzy ul.
dojazdowych na terenie osiedla Staromiejskiego
Grudziądzkiej 53 i 62; Miejsca parkingowe przy ul. Bp. J. Chrapka

Staromiejskie

Budowa miejsc parkingowych przy ul. PCK 21-25 Miejsca parkingowe wzdłuż bloku PCK 21-25 z dyslokacją chodnika

Staromiejskie

Budowa terenów rekreacyjnych
Iluminacja budynku Wojskowej Komendy
Uzupełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w
Toruniu

Montaż pływającego pomostu cumowniczego przy Bulwarze Filadelfijskim

Staromiejskie

Montaż 10 punktów punktów świetlnych z podwójnymi oprawami hermetycznymi typu LED.

Staromiejskie

Remont więźby i pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku, roboty dociepleniowe pomieszczeń użytkowych II.
piętra, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont kuchni i stołówki, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i łazienek na
Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.
I piętrze, remont pomieszczeń na III. piętrze. Wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych, rozbudowa
Wielkie Garbary 9
monitoringu oraz zagospodarowanie terenu, adaptacja pomieszczeń po starej kotłowni na pomieszczenia użytkowe i
wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Realizacja do roku 2020
Modernizacja Grodzy V i VI przy al. Jana Pawła II Modernizacja Grodzy V, z przeznaczeniem jej na szalet miejski oraz grodzy VI, z przeznaczeniem na funkcje: biura
w Toruniu
obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego.
Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu
Staromiejskiego, którzy mogą w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce, ubiegać
Program "Moje podwórko"
się o dofinansowanie wydatków na tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów
zieleni.
Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami przy
Miejsca parkingowe na ul. Legionów i chodniki ul. Legionów, Odrodzenia, Grudziądzka
ul.: Grudziądzka/Legionów/Odrodzenia
Przebudowa ul. Wiązowej
Remont ul. Kołłątaja
Remont ul. Lelewela
Remont ul. Zaszpitalnej
Rewitalizacja terenu Alpinarium przy
ul.Kopernika w Toruniu
Wyznaczenie miejsc do parkowania dla
motocyklistów

Staromiejskie

Staromiejskie

Staromiejskie

Staromiejskie

Od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego
Od ul. Podgórnej do Trasy Średnicowej
Od ul. Legionów do ul. Kołłątaja
Od ul. Jęczmiennej do ul. Międzymurze
Kontynuacja zadania. Założenie zieleni, w tym nasadzenia drzew, krzewów, utworzenie rabat bylinowych i trawników
oraz kształtowanie istniejących nasadzeń.

Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie

Okolice Dworca Miasto i Rynku Nowomiejskiego

Staromiejskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.
Św.Jakuba

Zagospodarowanie obszaru położonego pomiędzy ul. Św. Jakuba a ul. Bulwar Filadelfijski (o pow. ok. 3 tys. m kw.) na
miejsce rekreacji i organizacji wydarzeń dla mieszkańców. Planuje się urządzić także plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
Rozbudowa ul. Św. Jakuba na odcinku od skrzyżowania z ul. Wola Zamkowa do skrzyżowania z ul.Bulwar Filadelfijski przełożenie nawierzchni jezdni, ranowacja chodników, poszerzenie pasa drogowego, przebudowa oświetlenia,
budowa miejsc parkingowych montaż elementów małej architektury.

Staromiejskie

Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru
staromiejskiego

Zakup i montaż iluminacji w: ul. Królowej Jadwigi (przewieszki nad ulicą), Rynek Nowomiejski (choinka 14 m z
kompletem dekoracji oraz anioł 3D), ul. Szeroka (przewieszki nad ulicą), Plac Rapackiego oraz Łuk Cezara (dekoracje
2D i 3D).

Staromiejskie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od
łącznika ulic Łódzkiej i Włocławskiej i wzdłuż
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od łącznika ulic Łódzkiej i Włocławskiej i wzdłuż ul.Włocławskiej do
ul.Włocławskiej do ul.Perłowej (po przeciwnej
ul.Perłowej (po przeciwnej stronie cmentarza)
stronie cmentarza)

Stawki

Budowa miejsc parkingowych wraz z dojazdem
przy ul. Woyczyńskiego wzdłuż Parku Tysiąclecia Dojazd jednokierunkowy od ul. Kniaziewicza do przedszkola, miejsca parkingowe
(realizacja po pozytywnej opinii NFOŚiGW)

Stawki

Łącznik od ul. Włocławskiej nr 118 A
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Przebudowa ul. Ametystowej etap I
Przebudowa ul. Tataraków
Remont ul. Hallera

Odcinek od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej
Oświetlenie ul. Sitowia
Oświetlenie ulicy Lilii Wodnych od numeru 10 do nr 24
Uzupełnienie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Plebiscytową i ul. Powstańców Wielkopolskich

Stawki
Stawki
Stawki
Stawki

Rowerowy plac zabaw przy ul. Czapli/Tataraków

Stawki

Od ul. Brylantowej do ul. Agatowej
Na odc. od ul. Okólnej do ul. Łącznej
Od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego

Stawki
Stawki
Stawki

Zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni parku poprzez: stworzenie ciągów komunikacyjnych, pieszych i rowerowych,
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową utworzenie ścieżki edukacyjno–przyrodniczej, modernizację placu zabaw, wytyczenie placu do gier i rekreacji, budowę
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w
urządzeń rekreacyjnych, w tym siłowni zewnętrznych, ustawienie koszy, ławek, modernizację fosy wraz z
Toruniu
oczyszczeniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych,
oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu nawadniającego.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Sygnalizacja świetlna

Stawki

Ul. Łódzka/Trasa Wschodnia (z kierunku Czerniewice)

Stawki

Sygnalizacja świetlna: skrzyżowanie ul. gen. Andersa i ul. Kniaziewicza

Stawki
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
ul. Stawki Południowe - I, II etap (kontynuacja)
Zagospodarowanie terenów zieleni

Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21
Budowa chodnika przy ul. Owsianej
Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej drogę
wyjazdową z terenu Zespołu
Szkół Salezjańskich w Toruniu (działki gminne nr
810 i 823 obręb 32)
Budowa miejsc parkingowych przy SP nr 9 na os.
Wrzosy
Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w
Toruniu
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Storczykowej w Toruniu
Budowa terenów rekreacyjnych
Budowa terenów rekreacyjnych
Budowa terenów rekreacyjnych
Budowa terenów rekreacyjnych
Drogi na osiedlu JAR - budowa układu
komunikacyjnego
Drogi na osiedlu JAR - budowa układu
komunikacyjnego
Drogi na osiedlu JAR - budowa układu
komunikacyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa odcinka od ul. Szuwarów do granicy miasta

Lokalizacja
Stawki

Zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera poprzez budowę alejek, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy, stojaków
na rowery, oświetlenia, stołów do gier planszowych, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac
fotograficznych.
Prace przygotowawcze oraz rozpoczęcie budowy czwartego żłobka miejskiego - zlokalizowanego w południowej części
miasta. Działki objęte inwestycją mają powierzchnię ok 0,335ha. Planuje się budowę obiektu ze 175 miejscami, w
którym znajdzie zatrudnienie ok. 35 osób.
Dd skrzyżowania z ul. Warzywną w kierunku ul. Szosa Chełmińska

Wrzosy

Chodnik wraz z jezdnią i oświetleniem

Wrzosy

Miejsca parkingowe

Wrzosy

Kontynuacja inwestycji, której zakres obejmuje: budowę przedszkola z 8 oddziałami, po 25 dzieci każdy. Dostawa
pierwszego wyposażenia dla przedszkola.

Wrzosy

Środki na kontynuację zadania polegającego na wybudowaniu budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości
osób niepełnosprawnych. Powstaną sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie
tematyczne oraz biuro, pokój socjalny, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie
terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu.

Wrzosy

Stawki

Stawki

Budowa siłowni na terenie rozebranego pustostanu na rogu ul. Sadowej i Warzywnej
Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej
Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - toru dla rolkarzy na os.
Wrzosy
Zagospodarowanie terenu przy ul. Grasera 5, tym: utwardzenie terenu, zasadzenie zieleni, montaż ławek parkowych,
wiat z ławkami i stołami i oświetlenia, wyznaczenie miejsc do grillowania, ustawienie stojaków na rowery, koszy na
śmieci i psie odchody, budowa placu zabaw

Wrzosy
Wrzosy

Budowa chodnika na odcinku ul. Polnej (od ul.Fortecznej do ul. Ugory)

Wrzosy

Budowa ul.Grasera

Wrzosy

Kontynuacja prac projektowych dla III etapu budowy dróg na osiedlu JAR, który obejmuje ulice: Strobanda w kierunku
zachodnim, Watzenrodego od Strobanda do Keplera, Keplera i Halleya wraz z łącznikiem, ul. Galileusza, ul.
Rybińskiego, dojazd od ul. Strobanda w kierunku pętli tramwajowej oraz łącznik pomiędzy ul. Watzenrodego i ul.
Rybińskiego

Wrzosy
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2018

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na
Barbarce
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Przebudowa ul. Figowej - I etap
Przebudowa ul. Owsianej - III etap
Przebudowa ul. św. Antoniego - I, II etap
(kontynuacja)
Remont ul. Migdałowej

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kontynuacja prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, w tym: montaż kamer
monitoringu w budynku leśniczówki, wiaty na terenie polany, dodatkowych stołów i ławek, doposażenie terenu i
placu zabaw w elementy edukacyjne i zabawowe, wybudowanie toalet ogólnodostępnych oraz zaplecza
gastronomicznego. W zadaniu ujęto także środki (181.719 zł) na budowę placu zabaw z trampolinami.

Wrzosy

Wymiana podłoża na placu zabaw przy ul. Zbożowej

Wrzosy

Odc. z płn.-wsch. do ul. Brzoskwiniowej
Od ul. Czeremchowej do ul. Ugory

Wrzosy
Wrzosy

Od ul. Kruczej do ul. Koziej

Wrzosy

Wymiana krawężników i odcinkowy remont chodników

Wrzosy

Kontynuacja i finansowe rozliczenie rozbudowy przedszkola (pow. 350 m kw.) i modernizacji (pow. 100 m kw.).
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola
Dodatkowa powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki rzez u tworzenie 2 oddziałów przedszkolnych
Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu (dla 30 dzieci) i pozyskanie sali gimnastyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje również doposażenie placu
zabaw i wykonanie utwardzenia placu przed wejściem głównym do przedszkola kostką betonową.
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenów na O/M JAR

Lokalizacja

Wrzosy

SP nr 9 na Wrzosach oraz teren parkingu i przychodni

Wrzosy

Zagospodarowanie terenów wokół PM nr 8 przy ul.Chabrowej (wykonanie drogi pożarowej oraz nawierzchni z kostki
betonowej)

Wrzosy

Zakres zadania obejmie m in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m kw, budowę plaży rekreacyjnej na
odcinku ok. 142 m, promenady o długości ok. 250 m, drewnianej kładki przy plaży o długości ok. 70 m, wprowadzenie
nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu z pełną infrastrukturą dla ok. 150 samochodów osobowych,
wykonanie oświetlenia wzdłuż promenady i parkingu, rozbiórkę starych elementów zagospodarowania,
uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie ścieżek i lejek spacerowych, zagospodarowanie strefy wejściowej do parku,
budowę ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do tresury, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, amfiteatru
terenowego, utworzenie ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi, budowę stoku do
zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej, żelbetowej do gry w piłkę, boiska do
piłki plażowej, oświetlenie terenu, wyposażenie w: elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, stoły
piknikowe itp.) i urządzenia dla zwierząt (budki dla ptaków, nietoperzy, karmniki, domki dla owadów).

Wrzosy

Uwaga!
Tabela nie zawiera działań zaplanowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Zestawienie tych zadań znajduje się w załączniku.
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