Zamierzenia inwestycyjne o charakterze lokalnym - wyciąg z Budżetu Miasta Torunia na rok 2017
(Wykaz nie zawiera projektów z budżetu partycypacyjnego)
Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

ul. Olszewskiego

Budowa / modernizacja na całej długości, w tym na odcinku do skrzyżowania z ul. Olszewskiego II: dł. odcinków 0,741
km
budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej wraz z przebudową miejsc parkingowych, przebudowa ciągu pieszorowerowego przy placu Frelichowskiego; na odcinku od ul. św. Józefa do Przychodni Akademickiej: budowa jezdni o
nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej i miejsc parkingowych

Bydgoskie

ul. Łukasiewicza
ul. Broniewskiego - plac wewnętrzny przy bloku
nr 39
odcinek równoległy do ul. Okrężnej

Budowa - chodnika dł. 100 m, miejsc parkingowych 8 szt
Budowa - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu (plac wewnętrzny przy bloku nr
39)
Budowa - chodnika od południowego końca ul. Wierzyńskiego do ul. Grunwaldzkiej wraz ze schodami dł 280 m

Bydgoskie
Bydgoskie

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu
Brzeziny
ul. Lindego
ul. Droga Starotoruńska
Remont alei i schodów w Parku Miejskim

Budowa - miejsc parkingowych 8 szt

Bydgoskie

oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
droga rowerowa dł. 450 m do wału przeciwpowodziowego
Wykonanie alei od ul. Bydgoskiej / Przybyszewskiego o dł. 145 m i szerokości 3 m oraz schodów z bocznymi
kamiennymi murkami na łącznej długości 65m.
Rozbudowa przedszkola - dwie kondygnacje o łącznej pow. 1200 m kw. Pozyskana powierzchnia pozwoli na
rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej,
pokoju dydaktycznego. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci
i pracowników) i socjalne. Powstanie podjazd, wejście dla osób niepełnosprawnych, windy i plac zabaw. Obiekt
wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne.

Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie

Wykonanie oświetlenia trasy biegowej wzdłuż Martówki.
Teren w parku za obiektem CT Park. Inwestycja na etapie zlecania programu funkcjonalno - użytkowego.

Bydgoskie
Bydgoskie

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola
Miejskiego nr 17, ul. Gagarina 210

Zagospodarowanie terenów zieleni
Budowa basenów letnich
/-/

Bydgoskie

Bydgoskie

