Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Przebudowa ul. Szczęsnej

Od ul. Ceramnicznej w kierunku ul. Zakątek

Bielawy-Grębocin

Przebudowa ul. Częstochowskiej - II etap

Z pn. zach. do ul. Krośnieńskiej

Bielawy-Grębocin

Przebudowa ul. Gdańskiej

Od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka i ul. Słupskiej

Bielawy-Grębocin

Przebudowa ul. Kaliskiej
Przebudowa ul. Zamojskiej
Przebudowa ul. Słodkiej
Przebudowa ul. Lubej
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin
Nad Strugą"
Przebudowa ul. Białostockiej

Z pn. zach. do ul. Tarnowskiej
Od ul. Płockiej na płd. i pn.
Od ul. Czekoladowej do ul. Lubej
Od ul. Olsztyńskiej w kierunku zach.
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.
Od ul. Suwalskiej do ul. Tarnowskiej

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

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Lokalizacja: ul. Skłodowskiej - Curie 80B

Bielawy-Grębocin

W ramach kotynuacji zadania w 2019r. Planuje się budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej

Bielawy-Grębocin

Zadaszenie boiska przy SP nr 35

Bielawy-Grębocin

Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego Nad Strugą II etap
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk

Strona 1 z 13

Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa terenów rekreacyjnych
Wymiana opraw oświetleniowych

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa siłowni zewnętrzej na osiedlu Grębocin
Ul. Olsztyńska 116-128

Przebudowa i remont kamienicy przy ul.
Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania
chronione

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o
pow. użytkowej 1000 m². Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych
500+ MOPR, aktualnie TCŚR. Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny
Program Wychodzenia z Bezdomności. Rzeczowy zakres zadania poza przebudową i zmianą sposobu użytkowania
obejmuje: termomodernizację budynku (remont elewacji frontowej łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem
dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową), wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej,
kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie przestrzeni przy SP nr 11

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na
świadczenie usług w społeczności lokalnej

Dokumentacja i rozpoczęcie realizacji zakresu rzezczowego, który obejmie: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj,
miasteczka ruchu drogowego, wraz z samoobsługową stacja naprawcza rowerów oraz wiatą ze stojakami na rowery;
2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej, którą planuje się urządzić w zielonej części boiska, gdzie zamontowane zostaną
stoły do gry w warcaby, chińczyka oraz powstanie miejsce do krótkiego lub dłuższego odpoczynku poprzez montaż
stołów i siedzisk z bali drewnianych; 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łączna
powierzchnia 729 m², 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planuje się zagospodarowanie piwnicy
na cele działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, parteru - na dzienny dom pobytu dla 30 niesamodzielnych osób,
I. i II. piętra na 6 mieszkań wspieranych (dla osób starszych i niepełnosprawnych). Prace remontowe wewnątrz
budynku oraz na zewnątrz obejmą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizację budynku, wymianę
pionów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczyczych, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wyburzenie ścian i
postawienie ścianek działowych, oddzielenie części przeznaczonej na Dzienny Dom Pobytu oraz na mieszkania
wspierane, wymianę posadzek, prace wykończeniowe,likwidację barier architektonicznych, w tym budowę i montaż
windy. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego obejmie nasadzenia, zakup i montaż elementów małej architektury,
dostosowanie przestrzeni wokół budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż poręczy i podjazdów).
Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia wnętrz (meble, sprzęt RTV i AGD oraz innych niezbędnych do
funkcjonowania mieszkań i placówki przedmiotów).
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Projekt zakłada przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (Bydgoska 52) o powierzchni
1.916 m² na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W
ramach zadania budynek zostanie dostosowany do realizacji projektów społecznych. Zakres rzeczowy zadania
obejmuje: prace budowlane we wszystkich branżach (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, elementy
Adaptacja zabytkowej kamienicy na cele
konstrukcyjne budynku, renowacje - rekonstrukcje stolarki drzwiowej, renowacja dachu, posadzki, remont
społecznie użyteczne - REAnimacja Bydgoskiej 52
konserwatorski oraz wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i sieci - wodociągowej sanitarnej, elektrycznej,
SSP, RTV, BMS, monitoringu, włamania i napadu, odgromowej). W ramach zagospodarowania terenu powstaną
miejsca parkingowe (w tym da osób niepełnosprawnych) oraz chodniki i utwardzenia. Obiekt zostanie wyposażony w
windę, która obsługiwać będzie oba budynki (50 i 52).
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów
letnich na Bydgoskim Przedmieściu wraz z
oświetleniem
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul.
Łukasiewicza
Budowa i modernizacja basenów szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia

Lokalizacja

Bydgoskie

Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych

Bydgoskie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego do basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem

Bydgoskie

Wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Pera Jonssona, dalej wzdłuż Motoareny i dawnej linii
kolejowej do granicy miasta Torunia

Bydgoskie

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

Bydgoskie

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 ul. Popiełuszki - I etap
Od łącznika z ul. Rybaki do nr 48
Remont ul. Kasprowicza
Od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza
Remont ul. Kochanowskiego
Od ul. Broniewskiego do ul. Bydgoskiej
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

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

Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na
cele kulturalne

Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane (koszt: 4,7 mln zł) związane z przebudową i zmianą sposobu
użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o
powierzchni ok 1.000 m²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne,
studio foto-video, sala taneczno-teatralna
wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia
biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony
zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny
sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny.

Bydgoskie

Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk

Oświetlenie placu zabaw przy ul. Klonowica/Rybaki

Bydgoskie

Kontynuacja zadania. Zakres zadania zaplanowany na r. 2019 obejmuje adaptację parteru (402,94 m²) i piwnic (127,44
m²) w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii bibliotecznej Książnicy Kopernikańskiej. Budynek jest administrowany
Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii
przez ZGM. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace rozbiórkowe, budowlane zewnętrzne, (w tym naprawy elewacji
bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej
i wykonanie nowego tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych) i wewnętrzne (z budową dźwigu towarowego),
wykonanie nowych instalacji wod.-kan., c.o., oświetlenia i teletechnicznych oraz aranżację wnętrz.

Bydgoskie

Rewitalizacja elemeemtów układu Parku
Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wraz z
wykonaniem systemu zasilania w wodę w
układzie przepływowym

Zakres zadania obejmuje oczyszczenie 2 zbiorników o powierzchni: 510 m² i 1.125 m², udrożnienie (pogłębienie)
istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym, umocnienie brzegów, wykonanie
systemu zasilania stawów w wodę (opartego na miejskiej sieci wodociągowej) orazpołączenie ich ze zbiornikiem
Martówka, uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej.

Bydgoskie

Park na Bydgoskim Przedmieściu (na wysokości szaletu miejskiego przy fontannie)

Bydgoskie

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Przebudowa schodów do budynku Urzędu
Pocztowego, ul. Sz. Chełmińska 140

Dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę
rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa chodnika przy ul. Kozackiej
Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Od skrzyzowania z ul. Koniuchy, działka 466/52, na wysokości bloku 62-66
Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25

Lokalizacja
Chełmińskie
Chełmińskie

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

Chełmińskie

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Traktorowej

Budowa miejsc parkingowych, parkowanie równoległe

Chełmińskie

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

Przebudowa ul. Długiej

Zadanie planowane do realizacji w l. 2019 i 2020. Zakres: przedłużenie ul.Długiej na odcinku od ul.Sz.Chełmińska do
ul.Św.Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowę
ul.Hurynowicz, na odc o dł. ok. 310 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul.Św.Józefa 60-64
(wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia).

Chełmińskie

Modernizacja sal sportowych w obiektach
oświatowych Torunia

Kompleksowy remont hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35. Zakres prac obejmuje: 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 (kontynuacja prac)

Chełmińskie

Przebudowa ul. Bluszczowej - I etap
Przebudowa ul. Wiązowej
Przebudowa ul. Elektrycznej
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i
Wigury

Od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej
Od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego
Od ul. Traktorowej do ul. Inżynierskiej
Kontynuacja współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w roku 2019 zaplanowano zakup kamer na osiedla
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
poszerzenie drogi, oświetlenie - 2 lampy, demontaż starego oświetlenia, chodnik, wjazd, dojazd do działek
74/2, 73/2 70/2 obr.36, sięgacz pomiędzy szkołą a sklepem rowerowym

Budowa dwóch lewoskrętów w ciągu ul.
Na odcinku od ul. św. Józefa do ul. Bartkiewiczówny
Szosa Chełmińska wraz z drogą manewrową
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa i modernizacja boisk szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Wymiana opraw oświetleniowych
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Budowa ciągu pieszo-rowerowego
Budowa ciągu pieszo-rowerowego

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

Chełmińskie

Ul. Sz. Chełmińska 161-163, ul. Hurynowicz 2-6, 16-20

Chełmińskie

Ul. Grudziądzka/Trasa Średnicowa

Chełmińskie

Budowa ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym oraz ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul.
Miodowej do ul. Zdrojowej
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Włocławskiej odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz
chodnika na ul. Zdrojowej.

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 terenów rekreacyjnych
Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic
Waryńskiego Traugutta i Lubickiej

Lokalizacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej

Czerniewice
Czerniewice

Czerniewice

Czerniewice

Uzupełnienie chodnika do przejścia dla pieszych

Jakubskie - Mokre

Budowa miejsc parkingowych, zatoki
parkingowej wzdłuż ul. Kościuszki, strona pd.

Budowa zatoki parkingowej na wysokości ul. Kościuszki 46-48, parkowanie równoległe

Jakubskie - Mokre

Budowa miejsc parkingowych - zatoki
parkingowej wzdłuż ul. Kościuszki, strona pn.

Budowa miejsc parkingowych, parkowanie równoległe wzdłuż ul. Kościuszki na wysokości budynków o nr 33-35

Jakubskie - Mokre

Parkowanie równoległe

Jakubskie - Mokre

Oświetlenie ul. Sułkowskiego (przy Urzędzie Miar)

Jakubskie-Mokre

Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Żółkiewskiego- strona południowa na odcinku od ul. Sobieskiego do
Trasy Wschodniej

Jakubskie-Mokre

Budowa ekranów dźwiękochłonnych

Inwestycja realizowana w związku z monitorungiem porealizacyjnym Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami
kolejowymi na wysokości PM nr 3

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) - kontynuacja

Jakubskie-Mokre

Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Sułkowskiego
Oświetlenie ulic
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa ul. Droga Trzeposka - I etap
Przebudowa ul. Mazowieckiej - I etap
Remont ul. Kościuszki
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
poprzez budowę układu komunikacyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Od ul. Żółkiewskiego na południe do działki METRONU
Od ul. Polnej do ul. Batorego
Skrzyżowanie z ul. Batorego wraz z wydłużeniem lewoskrętu w kierunku Szpitala Miejskiego
Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew
SA. W 2019 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.

Jakubskie-Mokre

Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku
Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu

Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego, w tym: nasadzenia zieleni, wykonanie
ścieżek pieszo- rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych, oświetlenia, monitoringu

Jakubskie-Mokre

Wymiana opraw oświetleniowych

Ul. Targowa 24

Jakubskie-Mokre

BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu

parking naziemny w ul. Turystycznej (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 46 miejsc parkingowych

Kaszczorek

Oświetlenie ul. Turystycznej 112 (sięgacz)
Na całej długości
Z pn. - wsch. do ul. Przyjemnej
Do ul. Zakole
Od ul. Gościnnej do ul. Na Przełaj
Od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego

Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek

Od ul. Turystycznej, parking dwustronny, działka 166/17 obr. 61 ( w tym 40 miejsc utwardzonych destruktem)

Kaszczorek

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

Oświetlenie ulic
Przebudowa ul. Srebrzystej
Przebudowa ul. Rodzinnej - II etap
Przebudowa ul. Pana Kleksa
Przebudowa ul. Wodnej
Przebudowa ul. Przyjemnej - II etap
Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w
Kaszczorku
Przebudowa drogi dojazdowej do budynków
mieszkalnych przy ul. 63 Pułku Piechoty 75-75d
Remont ul. Hallera
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

Lokalizacja
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre

Dojazd do budynków TTBS od ul. 63 Pułku Piechoty wraz z miejscami parkingowymi

Podgórz

Od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego

Podgórz

ul. Poznańska 52

Podgórz
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Nazwa
Opis
zamierzenia inwestycyjnego
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa zatoki przystankowej wraz z chodnikiem
Na wyskokości nowego cmentarza
przy ul. Poznańskiej
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Pn. strona ul. Iwanowskiej (od strony kościoła) - działka 740,741 obr.70
Iwanowskiej
Budowa chodnika pomiędzy ul. Idzikowskiego a
Działka 398 obr.71
ul. Okrzei

Lokalizacja
Podgórz
Podgórz
Podgórz

Budowa chodnika na ul. Idzikowskiego

Od ul. Podgórskiej, wraz z przejściem dla pieszych, połączenie chodników po obu stronach ul. Idzikowskiego

Podgórz

Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic

Oświetlenie ul. Przy Nasypie
Oświetlenie chodnika przy ul. Poznańskiej - od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294c

Podgórz
Podgórz

Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków
mieszkalnych administrowanych przez ZGM:

Zagospodarowanie terenów wokół PM nr 10 przy ul. Rydygiera - remont ogrodzenia, wymiana uszkodzonych
nawierzchni chodników i dojść, wymiana nawierzchni (na poliuretanową) w miejscach przeznaczonych na gry
trenowe, odnowienie i wymiana istniejących elementów małej architektury i elementów zabawowych, urządzenie
ogrodu sensorycznego i placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni

Rubinkowo

Lokalizacje: ul. Działowskiego 8

Rubinkowo

Oświetlenie ul. Palmowej

Rubinkowo

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

Rubinkowo

Wzdłuż ROD przy ul.Skłodowskiej-Curie
Od parkingu przy ul. Rydygiera 6-14 w kierunku bloku przy ul. Rydygiera 16

Rubinkowo
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

Remont ul. Łyskowskiego
Remont ul. Rydygiera

Parking przy ul. Łyskowskiego 3-13
Parking przy ul. Rydygiera 13-17

Rubinkowo
Rubinkowo

Oświetlenie ulic
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
Budowa chodnika przy ul. Rydygiera
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Remont ul. Rydygiera
Remont ul. Łyskowskiego
Przebudowa ul. Osadniczej - I etap
Przebudowa ul. Rypińskiej

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
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.
Parking przy PM nr 10
Parking przy przedszkolu (ul. Łyskowskiego 29/35)
Od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej
Od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej

Przebudowa ul. Włocławskiej - I (Lipnowskiej)

Od nr 79 do ul. Ciechocińskiej

Rudak

Przebudowa ul. Strzałowej - I etap

Od ul. Okólnej do ul. Stara Droga

Rudak

Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych

Zagospodarowanie terenów wokół PM nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja - położenie kostki brukowej wokół
przedszkola, wymiana ogrodzenia, wyposażenie terenu zabaw w bezpieczną nawierzchnię, nawiezienie ziemi i
urządzenie miejsca do organizacji festynów

Skarpa

ul. Kolankowskiego/Kosynierów Kościuszkowskich (pętla autobusowa)

Skarpa

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

Skarpa

Oświetlenie ul. Przy Skarpie - od ul. Ligi Polskiej do ul. Twardowskiego
Oświetlenie ul. Tłoczka - dojście od bloku 10b (działka 59/19) do parkingu (działka 58/36 obr. 59)

Skarpa
Skarpa

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

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic
Przebudowa parkingu przy ul. Bolta i
Wyszyńskiego

Lokalizacja

Rubinkowo

Rubinkowo
Rubinkowo
Rudak
Rudak

Skarpa

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

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

Budowa chodnika przy ul. Tłoczka

ul. Tłoczka 8/10 w kierunku garaży

Skarpa

Modernizacja sal sportowych w obiektach
oświatowych Torunia

Remont Sali gimnastycznej w SP nr 28 przy ul. Przy Skarpie (remont ogólnobudowlany, zakupy wyposażenia, remont
trybun, remont pomieszczeń w segmencie przebieralni

Skarpa
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Zielona brama gotyckiej starówki agospodarowanie i odnowa terenów zieleni

Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych
Budowa i przebudowa toalet miejskich

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Zakres rzeczowy zadania obejmuje 1) zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego tj.
wykonanie: nawierzchni z płyt granitowych, dwóch fontann, montaż koszy i ławek parkowych, leżaków, stojaków na
rowery, pionowego oznakowania, dostawę i montaż tablic informacyjnych, latarni oświetleniowych parkowych, kamer
monitoringu oraz wykonanie trawnika, nasadzenia drzew i krzewów, 2) zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek
tj. budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków
rowerowych,
siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetowych bram wejściowych oraz prace
sanitarne i elektryczne (montaż 27 szt. słupów parkowych).
Zagospodarowanie terenów wokół PM nr 5 przy ul. Dekerta - ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw

Budowa szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominikańskiego. Zakres
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
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 2022
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.
Budowa miejsc parkingowych i dróg
wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem
Teren ograniczony ul.: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka
terenu - I etap
Remont ul. Kołłątaja
Od ul. Podgórnej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza
Remont ul. Lelewela
Od ul. Legionów do ul. Kołłątaja

Lokalizacja

Staromiejskie

Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie

Staromiejskie

Staromiejskie

Staromiejskie

Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie

Remont łącznika ul. Kołłątaja z ul. Legionów

Łącznik l. Kołłątaja z ul. Legionów

Staromiejskie

Modernizacja i rozbudowa budynku
gospodarczego przy I LO

Modernizacja i rozbudowa z przeznaczeniem na klub uczniowski

Staromiejskie
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru
staromiejskiego
Budowa basenów letnich

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Zakup iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla
obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. Zakres rzeczowy przewidziany na 2019r. obejmuje zakup i montaż
iluminacji w: ul. Szczytnej (przewieszki nad ulicą), ul. Św. Ducha i ul. Kopernika (dekoracje latarniowe 2D), ul.:
Szumana, Mostowej, Św. Katarzyny (dekoracje latarniowe 3D), ul. Szumana / Bulwar Filadelfijski (Anioł 3D), Aleja
Solidarności (dekoracje latarniowe 3D).
Projektowanie kompleksu basenów letnich na terenie Campingu Tramp przy ul. Dybowskiej

Lokalizacja

Staromiejskie

Stawki

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

ul. Włocławska/Perłowa, ul. Włocławska 82a i 140, ul. Ametystowa 3

Stawki

Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu

Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa od r. 2020

Stawki

Oświetlenie ulic
Przebudowa ul. Ametystowej etap III
Przebudowa ul. Czapli

Oświetlenie ul. Okólnej, od ul. Andersa, wraz z oswietleniem Ronda Kuronia
Od ul. Agatowej do ul. Topazowej
Od ul. Szuwarów do ul. Łącznej

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
urządzeń rekreacyjnych, w tym siłowni zewnętrznych, ustawienie koszy, ławek, modernizację fosy wraz z
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w
oczyszczeniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych,
Toruniu
oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu nawadniającego.

Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21

Budowa budynku żłobka 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci, jeden oddział będzie liczył 20 - 22
dzieci). Zgodnie z projektem powstanie dwukondygnacyjny budynek. Na kondygnacji 0 zaprojektowano 3
oddziały żłobkowe, świetlicę, strefę socjalną pracowników, pokój rodzica i wózkownię w części
południowej oraz kotłownię, toaletę i strefę kuchni w części północnej. Na kondygnacji +1 powstaną 4
oddziały żłobkowe od strony południowej, pomieszczenia biurowe z magazynem akt, warsztat i pralnia.
Budynek zostanie wyposażony w 3 dźwigi (dwa techniczne dla potrzeb kuchni i jeden dla użytkowników
budynku). Zagospodarowanie terenu obejmuje utwardzenie ciągów pieszych i samochodowych, budowę
miejsc parkingowych, oświetlenie, ogrodzenie terenu oraz budowę placu zabaw dla dzieci.

Strona 11 z 13

Stawki

Stawki
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa ul. Lilii Wodnych
Przebudowa ul. Topazowej - II etap
Przebudowa ul. Turkusowej - III etap
Przebudowa ul. Perłowej
Oświetlenie ulic
Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Od ul. Łącznej do ul. Tataraków wraz z sięgaczem
Od ul. Turkusowej do ul. Rubinowej
Od ul. Perłowej do ul. Szmaragdowej
Od ul. Włocławskiej do ul. Turkusowej
Oświetlenie ul. Zielnej
Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa od r. 2021

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Storczykowej w Toruniu

Środki na kontynuację zadania, tj. zakup wyposażenia.

Wrzosy

Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem

Wrzosy

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hubego, budowa przedłużenia ul. Watzenrodego.

Wrzosy

Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na
Barbarce

Kontynuacja prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, w tym: na budowę
budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej, wraz z wyposażeniem i
budowę wiaty edukacyjnej wraz z remontem dachu wiaty istniejącej, budowę zadaszonej sceny
plenerowej, dostawę i montaż obiektów małej architektury: ławek, stołu do gry w szachy, zestawów
piknikowych, tablic dydaktycznych, trampolin, ułożenie nawierzchni piaszczystej wokół trampolin,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz mineralnej wokół budynku usługowego.

Wrzosy

Przebudowa ul. Figowej - II etap
Przebudowa ul. Lawendowej
Przebudowa ul. Modrakowej
Remont ul. Rumiankowej
Przebudowa ul. Pawiej
Przebudowa ul. Stokrotkowej

Od ul. Sadowej do ul. Brzoskwiniowej
Z pn. do ul. Sadowej
Od ul. Owsianej do ul. Sadowej
Od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej
Sięgacz wraz z drogą do nr 5-35
Od ul. Fasolowej do ul. Tulipanowej

Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenów na O/M JAR

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

Budowa terenów rekreacyjnych
Drogi na osiedlu JAR - budowa układu
komunikacyjnego
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Stawki
Stawki
Stawki
Stawki
Wrzosy
Wrzosy

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2019

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Uwaga!
Tabela nie zawiera działań zaplanowanych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
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