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

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Odcinek od ul. Andersa do ul. Szuwarów: dł. odcinka 0,344 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej, drogi rowerowej, zatok
postojowych i zatoki autobusowej, odwodnienie, założenie trawników, usunięcie kolizji teletechnicznych, budowa
odgałezień kanalizacji sanitarnej
Odcinek od ul. Ametystowej: dł. odcinka 0,125 km
budowa pieszo- jezdni z kostki betonowej, wykonanie przykanalików, wycinka drzew
Budowa / modernizacja odcinka - sięgacza w kierunku budynku nr 50: dł. odcinka 0,090 km
budowa pieszo - jezdni, ustawienie słupów oświetlenia drogowego, budowa przykanalików
Budowa / modernizacja odcinka od ul. Brylantowej do ul. Agatowej: dł. odcinka 0,206 km
budowa jezdni bitumicznej, dwustronnego chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji, przykanaliki,
usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.
Budowa - jezdni jednokierunkowej od ul. Kniaziewicza do przedszkola z kostki betonowej dł. odcinka 250 m, budowa
miejsc parkingowych z kostki betonowej - 38 szt
Budowa - 20 szt miejsc parkingowych z kostki betonowej
Budowa - 30 szt miejsc parkingowych wraz z drogi manewrowej z kostki betonowej, założenie zieleni
Budowa - chodnika od Łódzkiej do parkingu cmentarnego przy ul. Włocławskiej dł.100 m, uporządkowanie zieleni

Stawki

ul. Łódzka
ul. Pebiscytowa
od ul. Trzcinowej do ul. Andersa
od ul. Zielonej do ul. Idzikowskiego
od ul. Brązowej do ul. Okopowej
pieszojezdnia łącząca Powstańców
Wielkopolskich z ul. Łódzką
ul. Grota-Roweckiego
Łódzka-Okólna, Hallera-Kniaziewicza,
Kniaziewicza-Radiowa, Kniaziewicza-Licealna

Budowa - chodnika od skrzyżowania z ul. Okólną do wjazdu do Biedronki dł. 68 m
Budowa - przedept wzdłuż węzła gazowego - chodnik dł. 36 m
Budowa - chodnika dł. 90 m
Budowa - pieszo- jezdnia dł. 59 m z kostki betonowej, chodnik dł. 56 m z kostki betonowej
Budowa - chodnika dł. 40 m
Budowa - budowa pieszo- jezdnia z kostki betonowej dł.75 m
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oświetlenie - ustawienie 3 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie przejść dla pieszych - ustawienie 14 słupów oswietlenia drogowego
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ul. Andersa - Okólna
/-/

sygnalizacja świetlna

Stawki

ul. Brylantowa
sięgacz ul. Turkusowej
ul. Ametystowa - I etap

ul. Woyczyńskiego wzdłuż Parku Tysiąclecia
ul. Armii Ludowej nr 4 i 10
ul. Zimowa
ul. Stara Droga
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