Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Jarocińskiego
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin
Nad Strugą"

Budowa terenów rekreacyjnych
Budowa chodnika ul. Krynicka
Budowa chodnika ul. Na Przełaj
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i
Chrzanowskiego
Przebudowa ul. Koszalińskiej - etap I
Przebudowa ul. Gdańskiej
Przebudowa ul. Krakowskiej - IV etap
Przebudowa ul. Sanockiej
Przebudowa ul. Kresowej
Remont ul. Barwnej

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

Zagospodarowanie przestrzeni przy SP nr 11

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Od ul. Gdańskiej wzdłuż działki 642/33 od strony wschodniej
Kontynuacja zadania. W latach 2018-2019 wybudowano 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. W r. 2020 planuje się wykonanie robót ziemnych, konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie
nawierzchni ( bez warstwy ścieralnej i chodników).
Zagospodarownie terenu sportowo - rekreacyjnego Nad Strugą - kontynuacja (montaż altany, budowa placu do jazdy
na rowerze-miasteczko rowerowe; makroniwelacja istniejącego toru do jazdy na rowerze; montaż małej architektury;
budowa nawierzchni ścieżek; ogrodzenie; nasadzenia i uporządkowanie zieleni)
Uzupełnienie chodnika od ul. Kłodzkiej do ronda Bielawy
Uzupełnienie chodnika od pętli autobusowej w kierunku północnym
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Szczecińskiej
Zakres obejmuje przebudowę ul. Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i
odwodnieniem) Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem) oraz
Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem).
od ul. Krynickiej
od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka
od. ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej
cała ulica
dotacja celowa dla Gminy Lubicz
od ul. Olsztyńskiej do ul. M.Skłodowskiej Curie
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.
Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego, który obejmie: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj, miasteczka ruchu
drogowego, wraz z samoobsługową stacją naprawczą 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.
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

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

Adaptacja zabytkowej kamienicy na cele
społecznie użyteczne i kulturalne

Budowa i modernizacja basenów szkolnych w
placówkach oświatowych na terenie miasta
Torunia
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Skomunikowanie ul. Kasprowicza z ul.
Broniewskiego
Budowa alejek na cmentarzu przy ul.
Gałczyńskiego
Zagospodarowanie terenu położonego przy ul.
Gagrina 34
Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
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).
Inwestycja obejmie przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch połączonyc ze sobą budynków mieszkalnych
(Bydgoska 52 i 52) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
W ramach zadania budynki zostaną dostosowane do realizacji projektów społecznych oraz kultralnych (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). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace budowlane we
wszystkich branżach (roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, elementy konstrukcyjne budynku, renowacje rekonstrukcje stolarki drzwiowej, renowacja dachu, posadzki, remont 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

Lokalizacja

Bydgoskie

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

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Bydgoskiej

Bydgoskie

Budowa skrzyżowania wraz z likwidacją ruchu ciężarowego na ul. Kasprowicza

Bydgoskie

Utwardzenie 465 m alejek na terenie cmentarza św. Jerzego.

Bydgoskie

Budowa odwodnienia, nawierzchni dróg, przebudowa drogi dojazdowej, zagosopodarowanie skweru zielonego
(kontynuacja w roku 2021 na ok. 660 tys. zł)
Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych w
budynkach przy ul. Mickiewicza 146,148,150.
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Modernizacja boisk szkolnych w placówkach
oświatowych na terenie miasta
Przebudowa ul. Popiełuszki
Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Prace związane z przeniesieniem skate parku z terenu SP 13 przy ul. Krasińskiego do innej lokalizacji

Odc. od łącznika z ul. Rybaki do nr 48
Do basenów na Bydgoskim Przedmieściu wraz z oświetleniem
Zakres zadania obejmuje m.in: modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej, łaczącej błonia nadwiślańskie z
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na częścią zbytkową parku oraz najczęściej uczęszczanym przez mieszkanców i turystów dojściem - od strony ul.
Bydgoskim Przedmieściu
Przybyszewskiego, umocnienie i reprofilację oraz uszczelnienie zbiornika Martówka, doposażenie w obiekty małej
architektury.
Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu
Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać sie o
Program "Moje podwórko"
dofinansowanie wydatków na tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów
zieleni.
Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk
Zagospodarowanie otoczenia pomnika tj. wykonanie iluminacji pomnika, przebudowa i remont nawierzchni oraz
Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim
schodów, uporządkowanie zieleni, ustawienie ławek, koszy tablic informacyjnych
Przedmieściu - urządzenie terenu
Przebudowa parkingu przy ul. Szosa Chełmińska
Pomiędzy blokiem położonym przy ul. Szosa Chełmińska 142-144 a ul. Szosa Chełmińska (działka nr 41 z obr. 37)
142-144
Budowa miejsc postojowych przy ul. Św.
Na odcinku od wjazdu do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego do ul. Dobrej po stronie południowej ulicy wraz z
Klemensa (obiekty sportowe)
uzupełnieniem odwodnienia ulicy i chodnikiem
Rozpoczęcie prac modernizacyjnych i remontowych, których celem jest dostosowanie budynku do aktualnych
standardów. Z uwagi na konieczność prowadzenia prac w funkcjonującym obiekcie, planuje się podzielenie zadania na
Modernizacja "starej" części Domu Pomocy
etapy. W l. 2020- 2022 planuje się montaż 2 wind : osobowo- towarowej i szpitalnej, przebudowę
Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska
pomieszczeńzaplacza kuchennego i socjalnego, przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych
oraz prace ogólnobudowlane w całym budynku.

Przebudowa ul. Długiej

Modernizacja sal sportowych w obiektach
oświatowych Torunia
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019. 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).
Kontynuacja kompleksowego remontu 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 współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w roku 2020 zaplanowano zakup kamer na osiedla
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia
Budowa drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i
Wigury
Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów
Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul.
Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul.
Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ
Budowa ekranów dźwiękochłonnych
Budowa miejsc parkingowych oraz placu do
zawracania na ul. Kaliskiego.
Przebudowa ul. Bluszczowej
Remont ul. Steinbornów
Oświetlenie ulic
Budowa chodnika u zbiegu ulic Aleksandrowskiej
i Włocławskiej
Budowa terenów rekreacyjnych
Droga wewnętrzna nr działki 11/32
Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Droga wewnętrzna ul. Kościuszki 87, działka nr
32, 26/1, 185
Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i
rowerzystów
Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy
ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z
zagospodarowaniem terenów wokół basenu na
cele rekreacyjno-sportowe
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
poprzez budowę układu komunikacyjnego
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Plac rekreacyjny "Skwer Borowików"

Lokalizacja
Chełmińskie

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 sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Bema przy hali Tor- Tor, budowa wyniesionego przejścia
dla pieszych na ul. Kozackiej, przebudowa skrzyżowania Legionów/ Żwirki Wigury

Chełmińskie
Chełmińskie

Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.
Żwirki i Wigury, dojazdem do Szpitala Zespolonego oraz budową skrzyżowania z ul. Długą. W ciągu ulicy
zaprojektowano budowę chodnikó oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej. Na
wysokości WSZ wykonana będzie pętla autobusowa w formie punktu przesiadkowego oraz parking na 95 miejs
postojowych. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Kaszubska na odcinku 145 m. Realizacja do roku 2021.

Chełmińskie

W ciagu ul. Polnej

Chełmińskie

Pomiędzy posesjami nr 36 i nr 38.

Chełmińskie

Od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej
Od ul. Długiej do ul. Pałuckiej
ul. Rolnicza (12 lamp)

Chełmińskie
Chełmińskie
Chełmińskie

Chodnik z dojściem do przystanku autobusowego

Czerniewice

Przebudowa na placu rekreacyjno - sportowym u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej
Droga wewnętrzna wzdłuż garaży (wjazd od ul. Bażyńskich) wraz z wykonaniem odwodnienia

Czerniewice
Jakubskie-Mokre

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego

Jakubskie-Mokre

Droga wewnętrzna do budynków wielorodzinnych

Jakubskie-Mokre

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Wojska Polskiego

Jakubskie-Mokre

Kontynuacja zadania. Modernizacja i rozbudowa obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje
przyjazne środowisku i użytkownikom. Zakres planowanych prac obejmie wszystkie branże, tj.: ogólnobudowlane,
instalacyjne , technologii basenów oraz SPA, ruchome dno, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie
terenu (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura).
Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew
SA. W 2020 r. planuje się kontynuację II etapu ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km) oraz rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka
pomiędzy ul. Szymańskiego a ul. Na Zapleczu.
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP nr 2
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem
innowacyjnego kształcenia w Toruniu

Przebudowa Zaułka Dworcowego - II etap
Przebudowa ul. Mazowieckiej
Budowa drogi rowerowej
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Batorego

Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku
Glajza przy ul. Waryńskiego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kontynuacja projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla
zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska, 2)
adaptację pomieszczeń mieszkanych w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich na pracownie hotelarskie,
wyposażenie pracowni technologicznych do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik, 3) zakup wyposażenia pracowni
dekarskiej , budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego, 4) doposażenie dwóch pracowni do
kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych. W roku 2020 zaplanowano przeprowadzenie
robów budowlanych w ZS Gastronomiczno- Hotelarskich wraz z zakupem wyposażenia.
Od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego
Od ul. Batorego do ul. Polnej
Połączenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielki Rów od skrzyżowania z ul. Grudziądzką do skrzyżowania z ul. Batorego
(droga rowerowa po stronie północnej)
Łącznik od skrzyżowania z ul. Pod Dębową Górą z Trasą Prezydenta Raczkiewicza (droga rowerowa po stronie
wschodniej)
Kontynuacja inwestycji , której zakres objął remont ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej,
instalację monitoringu, remont placu zabaw i siłowni, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, elementy małej
architektury, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do
uprawiania "street workout".

Budowa terenów rekreacyjnych
Przebudowa ul. Srebrzystej
Przebudowa ul. Pana Kleksa
Przebudowa ul. Rodzinnej
Przebudowa ul. Przyjemnej
Przebudowa sięgacz Dożynkowa
Oświetlenie ulic
Budowa parkingu przy ul. Prüfferów
Budowa chodnika przy ul. Andersa
Budowa chodnika ul. Poznańska

Urządzenie piaszczystego miejsca do wypoczynku nad Drwęcą
Na całej długości
Do ul. Zakole
Z płn. wsch. do ul. Przyjemnej
Od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego
Sięgacz od ul.Dożynkowej do nr 6A i 6B
Ul. Przy Skarpie 54-56 (przejście ze Skarpy do Kaszczorka)
Działka nr 616 obr. 70
Odcinek od osiedla do przystanku przy 63 Pułku Piechoty
Na odcinku pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej Stepowa - Gniewkowska
Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych w
Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM
budynkach przy ul. Okólnej 20 oraz ul. Letniej .
Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy Zadanie podzielono na dwa etapy. W I etapie zaplanowano przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia
ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na
mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W II etapie planuje się
świadczenie usług w społeczności lokalnej
zagospodarowanie terenu, modernizację części wspólnych budynku, zakup wyposażenia.
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Lokalizacja

Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre

Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Podgórz
Podgórz
Podgórz
Podgórz
Podgórz

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kompleksowa przebudowa i remont 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z lokalem usługowym,
wybudowanego w 1905r., wyposażenie go w nowe instalacje, kotłownię, wyposażenie ( meble, komputery, pomoce
Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Ze zrealizowanej przestrzeni będą kozystać uczestnicy projektu
termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 społecznego "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!", którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i
na cele społeczne
zastępczym poprzez utworzenie świetlcy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz mieszkań treningowych dla
wychodzących z bezdomności.
Oświetlenie ulic
Ul. Drzymały (od Ronda Kuronia do ul. Poznańskiej)
Oświetlenie ulic
Ul. Poznańska 52 (chodnik od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294c)
Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu
Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać sie o
Program "Moje podwórko"
dofinansowanie wydatków na tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów
zieleni.
Iluminacja kościoła pw. Bł. Stefana Wincentego
Iluminacja kościoła pw. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej 15
Frelichowskiego
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Przebudowa ul. Rypińskiej - II etap
Odc. od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej
Przebudowa ul. Skrzetuskiego i Basieńki
Odc. od ul. Podbipięty do ul. Rudackiej
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przy
Działka 91/4, obr. 58
Skarpie 17
Przebudowa parkingu przy ul. Bolta
Przebudowa miejsc parkingowych i drogi manewrowej (odc. od ul. Raszei do końca ulicy)
BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa
parkingów Park&Ride wraz z drogami
Budowa parkingu kubaturowego przy ul. Olimpijskiej – ok. 140 miejsc parkingowych
dojazdowymi w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu
Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych w
Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM
budynkach przy ul.Piastowskiej 5/Jagiellończyka 2.
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
Doposażenie placu zabaw Piernikowe Miasteczko w huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych
oświatowych
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Lokalizacja

Podgórz

Podgórz
Podgórz
Podgórz

Podgórz

Rubinkowo
Rudak
Rudak
Skarpa
Skarpa
Skarpa

Staromiejskie
Staromiejskie

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Utworzenie centrum multimedialnoedukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla
Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej

Utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno edukacyjnego z bazą danych i dostępem do internetu. W tym celu
planuje się adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę
dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego do odób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń
tworzonego centrum. Planuje się wyposażenie centrum w meble i sprzęt (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych
z dostępem do internetu szerokopasmowego), wyposażenie bliblioteki w księgozbi.ó, materiały multimedialne,
materiały edukacyjne itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo- rekreacyjnej.

Staromiejskie

Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia.
Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby
nowoczesnej przestrzeni społecznej- X LO

Dostosownie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez budowę podjazdów i uchwytów,
utworzenie miejsc postojowych z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych, modernizację oświetlenia- w celu
poprawy bezpieczeństwa. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo- rekreacyjnej i zatrudnienie
animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych ( w tym seniorów).

Staromiejskie

Kontynuacja prac rozpoczętych w r. 2018, obejmujących: remont więźby i pokrycia dachu oraz remont elewacji
budynku, roboty dociepleniowe pomieszczeń użytkowych II. piętra, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont
Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. kuchni i stołówki, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i łazienek na I piętrze, remont pomieszczeń na III. piętrze.
Wielkie Garbary 9
Wykonanie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych, rozbudowa monitoringu oraz zagospodarowanie terenu,
adaptacja pomieszczeń po starej kotłowni na pomieszczenia użytkowe i wykonanie pochylni dla osób
niepełnosprawnych. Realizacja do roku 2022

Staromiejskie

Zakres zadania obejmuje: odrestaurowanie elewacji, klatki schodowej, częściową wymianę pokrycia dachowego oraz
Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z częsciowe docieplenie, wymianę instalacji, zakup i montaż windy, rekultywację terenu podwórza. Ze zrealizowanej
podwórzem na cele społeczne
przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektów społecznych :" Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszrze aktywnej
integracji o chrakterze środowiskowym" oraz "Klub Aktywizacji Społecznej "Kamienica Inicjatyw".

Staromiejskie

Modernizacja i rozbudowa budynku
gospodarczego przy I LO
Remont ul. Poniatowskiego
Remont ul. Zaszpitalnej
Remont ul. Wały gen. Sikorskiego

Zielona brama gotyckiej starówki zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni

Modernizacja i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na klub uczniowski.

Staromiejskie

Od ul. Warszawskiej do ul. Piastowskiej
Od ul. Jęczmiennej do ul. Międzymurze
Parking przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23 (564m2)

Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie

Końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum
Etnograficznego oraz 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.
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Staromiejskie

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Program "Moje podwórko"

Budowa i przebudowa toalet miejskich

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu
Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać sie o
dofinansowanie wydatków na tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów
zieleni.
Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejącej toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim
(piwnica i parter o łącznej powierzchni 77 m2)

Lokalizacja

Staromiejskie

Staromiejskie

Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do
Remont trzech odcinków otwartych kanału A Strugi Toruńskiej w ciągu muru północnego ogrodzenia budynku
rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i
Arsenału do wlotu kanału zamkniętego Strugi ul. Most Pauliński. Wykonane zostaną nowe ściany kanału, oświetlenie,
przebudowa koryta oraz kanału strugi z
bariery ochronne oraz naprawa kładki dla pieszych.
zagospodarowaniem otoczenia

Staromiejskie

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod
kątem rozwoju infarstruktury turystycznej i
Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 pawilonów z funkcją edukacyjno-turystyczną, 2 pomostów cumowniczych, zejśc
rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą
do rzeki i zakup 5 stylizowanych łodzi wieloosobowych
ruchu turystycznego generowanego przez rzekę

Staromiejskie

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szuwarów Budowa 20 miejsc parkingowych

Stawki

Budowa miejsc parkingowych na ul. Turkusowej Utwardzenie nieużytku z możliwością parkowania.

Stawki

Budowa basenów letnich na terenie Campingu
Tramp

Budowqa kompleksu z trzema nieckami basenowymi. Zapleczem socjalno-sanitarnym, przebieralniami, kasą siłownią
plenerową boiskami do piłki plażowej, terenem rekreacyjno-piknikowym, placem zabaw i miejcami parkingowymi.

Stawki

Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 12
przy ul. Złotej

Przesunięcie ogrodzenia oraz dobudowa 50 miejsc do parkowania

Stawki

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Okólnej

Stawki

Dojazd do przedszkola

Stawki

Na odcinku od budynków wielorodzinnych do przejścia dla pieszych

Stawki

Przebudowa pomieszczeń zespołu kuchenno- żywieniowego w SP 14 przy ul. Hallera. W ramach prac planuje się
wykonanie nowego układu pomieszczeń, w tym powiększenie stołówki oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych w
piwnicy na potezby kuchni. W pomieszczeniach wymieniona zostanie stolarka wewnętrzna, posadzki, okładziny ścian,
instalacjewodne i sanitarne. Planuje się wykonanie wentylacji z klimatyzacją oraz zakup nowych urządzeń do kuchni.

Stawki

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PM nr 12

Stawki

Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa od r. 2021

Stawki

Program budowy osiedlowych placów zabaw i
małych boisk
Budowa chodnika w ul. Złotej
Budowa chodnika przy ul. gen. Andersa i gen.
Orlicz - Dreszera
Modernizacja zespołów żywieniowych w
jednostkach oświatowych
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
oświatowych
Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Przebudowa ul. Łącznej, Okólnej I etap

Ul. Łączna odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej wraz z fragmentem ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do
Kniaziewicza.

Stawki

Przebudowa ul. Rubinowej

Od ul. Topazowej na południe

Stawki

Przebudowa sięgacz Idzikowskiego
Oświetlenie ulic
Oświetlenie ulic

Sięgacz 42 42 c
Ul. Jana Karnowskiego
Ul. Dybowska

Stawki
Stawki
Stawki

Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21

Kontynuacja prac budowlanych przy budynku żłobka 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci), zagospodarowanie terenu
(ciągi piesze, samochodowe, parking, oświetlenie, plac zabaw) oraz zakupy wyposażenia.

Stawki

Kontynuacja inwestycji, której zakres obejmuje: uporządkowanie zieleni, bagrowanie fosy i stawu , budowę i
modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej,
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową
ścieżki edukacyjno–przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę
układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w
pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego, schodów terenowych, rampy/podjazdu dla osób
Toruniu
niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, budowę placu gier i zabaw dla młodzieży/osób dorosłych
z boiskiem i siłownią, wybiegu dla psów, systemu monitoringu, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników.
Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul.
Grasera
Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR
Przebudowa ul. Morelowej
Przebudowa ul. Żywicznej
Przebudowa sięgacz Brzoskwiniowa
Remont ul. Fiołkowej
Remont ul. Pszenicznej
Remont ul. Rumiankowej
Budowa drogi rowerowej
Budowa drogi rowerowej

Stawki

Cześć wschodnia

Wrzosy

Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa od r. 2021
Z północy do ul. Sadowej
Cała ulica
Sięgacz do nr 56 -74
Od ul. Storczykowej do ul. Kwiatowej
Od ul. Słonecznej do ul. Fasolowej
Od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej
Połączenie drogi rowerowej - dojazd od Przysieka do Osady Barbarka

Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy
Wrzosy

Połączenie drogi rowerowej w przebiegu ul. Polnej z tzw. nową Polną

Wrzosy
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2020

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
terenów na O/M JAR

Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na
Barbarce

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Kontynuacja zadania obejmującego m in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m kw, budowę plaży
rekreacyjnej na odcinku ok. 142 m, promenady, drewnianej kładki przy plaży, wprowadzenie nasadzeń
uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórkę elementów
zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej, wytyczenie ścieżek spacerowych, budowę wybiegu dla psów,
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 do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w: elementy małej architektury i urządzenia
dla zwierząt.
Kontynuacja prac inwestycyjnych realizowanych na terenie Szkoły Leśnej obejmuje wykonanie: prac elektrycznych, w
tym instalacji oświetleniowej 2 wiat edukacyjnych i sceny plenerowej, instalacji odgromowej sceny, instalacji
fotowoltaicznej na dachu schroniska oraz instalacji monitoringu

Uwaga!
Tabela nie zawiera działań zaplanowanych w
ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020
>>> Pobierz zestawienie tych działań.
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Lokalizacja

Wrzosy

Wrzosy

