Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Przebudowa ul.Koszalińskiej (etap I )
Przebudowa ul. Kłodzkiej
Przebudowa ul. Piotrkowskiej
Przebudowa ul. Platanowej (etap I )
Przebudowa ul. Kresowej
Budowa chodnika ul. Świdnicka „Uzbrojenie terenów inwest. w Toruniu
"Grębocin nad Strugą"-etap II”
Budowa miejsc postojowych przy
ul. Jarocińskiej

Przebudowa ul. Chrzanowskiego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Odcinek od ul. Krynickiej
Odcinek od ul. Sieradzkiej do ul. Krynickiej
Przebudowa na całej długości
Odcinek od ul. Palmowej do ukł. komunik. Agata Meble
Środki na wspólfinasowanie z Gminą Lubicz rozbudowy ul. Kresowej

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

Grębocin nad Strugą

Bielawy-Grębocin

Budowa 26 miejsc postojowych

Bielawy-Grębocin

Przebudowa ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i
odwodnieniem).Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w l. 2018-2020 przy udziale finansowym
PGE Toruń SA, obejmującej poza ul. Chrzanowskiego, zakończoną w r. 2020 przebudowę ulic: Ceramicznej
(0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) i Ukośnej (0,186 km jezdni
wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem).

Bielawy-Grębocin

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i
Przebudowa skrzyżowania ulic: Legnickiej/ Płockiej/ Tarnowskiej w rondo pinezkowe
rowerzystów
Budowa 71 miejsc postojowych na odcinku od wjazdu do Uniwersyteckiego Centrum Sportowego do ul.
Budowa miejsc postojowych przy
Dobrej po stronie południowej ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia ulicy i chodnikiem oraz ustawienie
ul. Św. Klemensa (obiekty sportowe)
słupów oświetlenia drogowego
Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Powiększenie istniejącego parkingu o 5 miejsc postojowych
Łukasiewicza
Budowa miejsc parkingowych przy Orliku, ul. Budowa 14 miejsc postojowych z drogą manewrową i wjazdem oraz ustawienie słupów oświetlenia
Droga Starotoruńska
ulicznego
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Pl.Skalskiego.
terenie miasta Torunia- projekty RPO WK-P
Budowa oświetlenia ulic/chodników w lokalizacjach: ul. Łukasiewicza, na odc. od ul. Fałata do szkoły (9
lamp), ul. Reja (4 lampy).
Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji
Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM
elektrycznych w budynkach przy ul. Mickiewicza 146,148,150.
Modernizacja zasobów mieszkaniowych
Dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Reja 44 z dokończeniem w r. 2022
zarządzanych przez ZGM
Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w ramach projektu realizowanego w ZS nr 26,którego odbiorcami są
Projekt "Poszerzamy horyzonty"
dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych.
Budowa oświetlenia ulic
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Bielawy-Grębocin
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie
Bydgoskie

Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Adaptacja części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji
Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej
zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną
kamienicy na cele społecznie użyteczne
miejsca postojowe i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę.

Bydgoskie

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

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację, adaptację i remont budynku wraz z zagospodarowaniem
otoczenia, z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu osób starszych (30 miejsc) oraz mieszkania chronione.

Bydgoskie

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

Zakres obejmuje przebudowę i remont 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. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z
projektem „miękkim” ”Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”

Bydgoskie

Poprawa efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację i
wykorzystanie OZE w obiektach
użyteczności publicznej

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w budynku UMT przy ul. Fałata.

Bydgoskie

Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja Zakres obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo -rowerowej łączącej błonia nadwiślańskie z
zabytkowego Parku Miejskiego na
częścią zabytkową parku, umocnienie i r eprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka oraz
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap doposażenie parku w obiekty małej architektury.

Bydgoskie

Program "Moje Podwórko"

Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z
Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu
ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i
rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota d ofinansowania to 20 tys. zł dla j ednego beneficjenta, co
stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw.
twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).

Bydgoskie

Budowa wiat śmietnikowych

Budowa wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM, przy ul. Mickiewicza 148150

Bydgoskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50
na cele kulturalne

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej,
na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Sz.
Chełmińska
Budowa oświetlenia ulic
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Kontynuacja inwestycji której zakres obejmuje: roboty budowlane 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

Budowa drogi rowerowej o długości 795 m.

Chełmińskie

Budowa oświetlenia przy ul. Kaliskiego - 5 lamp
Kontynuacja porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczącego
wsparcia spółdzielni w zakupie kamer

Chełmińskie
Chełmińskie

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole
zawodowej, w tym likwidacja barier
architektonicznych w placówkach
oświatowych

Budowa windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie
pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediów w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII
LO; przebudowa i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie
toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;
wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych,
blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych.

Chełmińskie

Modernizacja "starej" części Domu Pomocy
Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220

Dostosowanie budynku do aktualnych standardów oraz zagospodarowanie pomieszczeń po dawnej kuchni
na potrzeby mieszkańców (aktualnie pensjonariusze mają do dyspozycji kompleks żywieniowy
w nowowybudowanej części obiektu). W zakresie rzeczowym planuje się montaż 2 wind: osobowotowarowej oraz szpitalnej, przebudowę pomieszczeń zaplecza kuchennego i socjalnego, przebudowę
instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz prace ogólnobudowlane w całym budynku .

Chełmińskie

Budowa chodnika o długości 50 mb.

Czerniewice

Budowa 5 miesjc parkingowch oraz 75 mb chodnika

Czerniewice

Budowa chodnika w ul. Relaksowej
Budowa miejsc parkingowych i chodnika w
ul. Solankowej
Przebudowa ul. Zaułek Dworcowy
Przebudowa ul. Droga Trzeposka
Przebudowa ul. Pająkowskiego
Droga rowerowa w ul. Wielki Rów i Pod
Dębową Górą

Odcinek od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego
Odcinek na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego
Odcinek od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka oznaczonej w mpzp symbolem 95.08-KD(D)3

Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Budowa 770 mb drogi rowerowej

Jakubskie-Mokre
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa wiaty dla rowerzystów i rolkarzy
przy ul. Pl. Daszyńskiego
Budowa oświetlenia ulic
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole
zawodowej, w tym likwidacja barier
architektonicznych w placówkach
oświatowych
Poprawa efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację i
wykorzystanie OZE w obiektach
użyteczności publicznej
Space EduHUB

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa wiaty dla rowerzystów i rolkarzy

Jakubskie-Mokre

Budowa oświetlenia ulic/chodników w lokalizacjach: przy PM nr 3, ul. Skłodowskiej - Curie 43-45 (3
lampy),

Jakubskie-Mokre

Adaptacja pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w
ZS Inżynierii Środowiska; przebudowa pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii
cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób
niepełnosprawnych i budowę pochylni w ZSOiT nr 13

Jakubskie-Mokre

Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w ZSOiT nr 13

Jakubskie-Mokre

Budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space
EduHUB Toruń. Miejsce to ma służyć: edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych
technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem
wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców.
Odcinek z płn. wsch. do ul. Przyjemnej
Odcinek od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego
Odcinek od ul. Balladyny do ul. Światowida

Przebudowa ul. Rodzinnej (etap II)
Przebudowa ul. Przyjemnej (etap II)
Przebudowa ul. Kociej
Zagospodarowanie terenów wokół placówek
Modernizacja placu zabaw przy SP nr 27 przy ul. Turystycznej
oświatowych
Budowa chodnika przy ul. 63 Pułku Piechoty
Budowa dojście do nowych ciągów pieszych
75a
Budowa chodnika- połączenie ul. Letniej i
Budowa 40 mb chodnika
Andersa
Skomunikowanie ul. Okólnej z ul. Andersa

Lokalizacja

Budowa 30 mb ścieżki rowerowej

Jakubskie-Mokre
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Podgórz
Podgórz
Podgórz

Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic:PoznańskiejiPrufferów.

Podgórz

Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM

Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji
elektrycznych w budynkach przy ul. Okólnej 20 oraz ul. Letniej .

Podgórz

Modernizacja gminnych zasobów
mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM

Dotacja inwestycyjna miasta przeznaczona zostanie na modernizację ogrzewania piecowego w 3
lokalizacjach (Łódzka, Poznańska i Orlicza-Dreszera)

Podgórz

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
Torunia

Zainstalowanie monitoringu na skrzyżowaniach ulicy Poznańskiej z ulicami: Prufferów, Parkowa, Drzymały,
przy ul. Wiślanej (tzw. Krowi Mostek)

Podgórz
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Gminny Program Rewitalizacji: Remont i
adaptacja budynku mieszkalnego przy ul.
Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na
świadczenie usług w społeczności lokalnej

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia dziennego domu pobytu
dla seniorów (30 miejsc) oraz 4 mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i
niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia.

Podgórz

Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa,
adaptacja, modernizacja, remont i
termomodernizacja budynku przy ul.
Parkowej 3 na cele społeczne

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę i remont 4- kondygnacyjnego budynku wraz z
wyposażeniem (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku z
przeznaczeniem na klub dla rodzin oraz klub integracji społecznej. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą
korzystać uczestnicy projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”.

Podgórz

Program "Moje Podwórko"

Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z
Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu
ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i
rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota d ofinansowania to 20 tys. zł dla j ednego beneficjenta, co
stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw.
twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).

Podgórz

Budowa mostków przez Strugę Toruńską, w
Budowa dwóch mostków przez Strgę Toruńską
ciągu ul. Wierzbowej i w ciągu ul. Palmowej

Rubinkowo

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

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

Rubinkowo

Usuwanie barier architektonicznych w
obiektach użyteczności publicznej

Kontynuacje działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków
zaplanowanych w zadaniu planuje się w latach 2021-2022 montaż windy w Domu Muz przy ul. Okólnej

Przebudowa parkingu przy ul. Bolta
(dokończenie zadania z roku 2020)

Przebudowa 61 miejsc parkingowych i drogi manewrowej (odc. od ul. Raszei do końca ulicy) ustawienie
słupów oświetlenia
Budowa oświetlenia przy ul. Przy Skarpie 88 (1 lampa) oraz 3 latarni pomiędzy ul.Witosa a odnogą ul.
Konstytucji 3 Maja

Budowa oświetlenia ulic

Rudak
Skarpa
Skarpa

Modernizacja obiektów sportowych MOSIR

Modernizacja technologii wody na otwartych basenach letnich przy ul. Przy Skarpie (obiekt oddano
do użytkowania w r. 2011).

Skarpa

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

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

Skarpa
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu
System informacji o miejscach parkingowych Staromiejskiego. W pierwszym etapie dla ulic: św. Katarzyny, Gregorkiewicza, Grudziądzkiej 53 i 62, Wały
gen. Sikorskiego, Skrzyńskiego, Wola Zamkowa, św.Jakuba, Poniatowskiego i Bulwar Filadelfijski
Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy
rowerzystów
skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego
Zakres rzeczowy obejmuje remonty części wspólnych, w tym dachów, klatek schodowych, instalacji
Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM
elektrycznych w budynkach przy ul. Piastowskiej 5/Jagiellończyka 2
Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły
Kontynuacja prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, projekt
Podstawowej nr 1, ul.Wielkie
realizowany od roku 2018. W r. 2021 przewidziano remont sali gimnastycznej wraz z
Garbary 9
wyposażeniem i wentylacją mechaniczną.

Lokalizacja

Staromiejskie

Staromiejskie
Staromiejskie
Staromiejskie

Kontynuacja projektu, którego celem jest utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno - edukacyjnego z
bazą danych i dostępem do sieci Internet. W tym celu planuje się adaptację części pomieszczeń,
Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły
centrum mulimedialnoedukacyjnego.
i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum. Planuje się
Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO wyposażenie centrum w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych), wyposażenie
przy ul.Warszawskiej
biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe
itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej (stoły do gry w
szachy, pin-ponga, gier planszowych, ławki).

Staromiejskie

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

Kontynuacja zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, poprzez budowę podjazdów i uchwytów, stworzenie stanowisk z zadaszeniem,
stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia –w celu
poprawy bezpieczeństwa. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo –rekreacyjnych i
zatrudnienie animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów).

Staromiejskie

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole
zawodowej, w tym likwidacja barier
architektonicznych w placówkach
oświatowych

Budowa windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Staromiejskie

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole
zawodowej 2, w tym likwidacja barier
architektonicznych w placówkach
oświatowych

Zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni
teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania
dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki w Zespole Szkół Technicznych

Staromiejskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja
budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z
podwórzem na cele społeczne

Zakres rzeczowy obejmie: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic,
szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych
oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto dostawę i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenie łazienek

Staromiejskie

Poprawa efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację i
wykorzystanie OZE w obiektach
użyteczności publicznej

Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w X LO, Pl. Św. Katarzyny

Staromiejskie

Usuwanie barier architektonicznych w
obiektach użyteczności publicznej

Kontynuacja działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków
zaplanowanych w zadaniu planuje się w latach 2021-2022 montaż wind w Młodzieżowym DomuKultury przy
ul. Przedzamcze oraz w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

Staromiejskie

Remont pomieszczeń Hufca ZHP

Prace remontowe w budynku przy pl.św.Katarzyny, stanowiącym własność miasta i użyczonym na potrzeby
Hufca ZHP

Staromiejskie

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego
pod kątem rozwoju infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby
związane z obsługą ruchu
turystycznego generowanego przez rzekę

Zagospodarowanie terenu Bulwaru , w tym na: budowa pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem, z
przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią,
toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na małą gastronomię,
wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup
5 sztuk 10-12 osobowych łódek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania
łódek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby
związane z obsługą ruchu turystycznego.

Staromiejskie

Program adaptacji do zmian klimatu: ogród
deszczowy i parki kieszonkowe

Urządzenie tzw. parków kieszonkowych, spełniających funkcję wypoczynkową i edukacyjną, będących
miejscem integracji społecznej mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenów o
powierzchni od 300 do 5.000 m.kw. powierzchni pod funkcje zieleni, z alejkami z nawierzchni
przepuszczalnej, małą architekturą ( ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne/edukacyjne, karmniki),
oświetleniem, systemem nawodnienia. Lokalizacje i ostateczny zakres określone będą w wyniku trwających
aktualnie konsultacji społecznych (wybór z wytypowanych 23 loklaizacji), - utworzenie ogrodu deszczowego
poprzez montaż systemu zbierającego wody opadowe z dachu budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12
oraz zagospodarowanie terenu wokół Strugi poprzez założenie zieleni nawadnianej zebraną wodą opadową.

Staromiejskie
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Wykaz lokalnych zamierzeń inwestycyjnych w Budżecie Miasta Torunia na rok 2021

Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Program "Moje Podwórko"

Kontynuacja programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z
Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórza, którzy będą mogli w ramach konkursu
ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i
rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota d ofinansowania to 20 tys. zł dla j ednego beneficjenta, co
stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw.
twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).

Staromiejskie

Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku
gospdarczego przy I LO oraz
Krzywej Wieży

Kontynuacja projektu, którego zakres obejmuje prace remontowo-konserwatorskie Krzywej Wieży oraz
utworzenie klubu ucznia w dawnym budynku gospodarczym przy I LO wraz z zakupem wyposażenia, w celu
utworzenia wspólnej, zintegrowanej oferty kulturalnej. W r. 2020 zakończono prace w I LO, na rok 2021
zaplanowano środki na remont i wyposażenie Krzywej Wieży.

Staromiejskie

Nowoczesny Dwór Artusa

Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli
(dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części
budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien,
modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli
przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego
sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej.

Staromiejskie

Rozwój działalności kulturalnej, edukacji
artystycznej oraz archiwum CSW w
Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem
sprzętu i wyposażenia

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu
warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego
z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m². W ramach
inwestycji powstaną: a. sala multimedialna ze stanowiskami pracy przy komputerach, wyposażonych w
programowanie do grafiki trójwymiarowej, elementy studia fotograficznego i filmowego. b. Sala studyjna,
pełniąca funkcję studia fotograficznego, planu filmowego, montażowni itp., oferująca kompleksową edukację
w zakresie sztuk audiowizualnych. c. Pracownia dla zajęć warsztatowych, plastycznych oraz
interdyscyplinarnych, w tym z zakresu projektowania, mody i designu. d. Magazyn dzieł sztuki (magazyn
studyjny) – umiejscowiony na pierwszym i drugim piętrze, dla zwiększenia bezpieczeństwa
przechowywanych obiektów. e. Ciemnia fotograficzna, niezbędna do realizacji działań z wykorzystaniem
fotografii analogowej. Planuje się także zakupy sprzętu służącego do oświetlania, nagłaśniania, prezentacji i
ekspozycji dzieł sztuki .

Staromiejskie

Program budowy osiedlowych placów zabaw
Modernizacja urządzeń na placu zabaw Piernikowe Miasteczko
i małych boisk
Remont kapitalny ul. Gregorkiewicza
Na odc. od ul. Pl. Św. Katarzyny do ul. Wały gen. Sikorskiego
Przebudowa ul. Łącznej (etap I)
Przebudowa ul. Perłowej i Ametystowej
(etap III)
Przebudowa ul. Czapli

Staromiejskie
Staromiejskie

Od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej, wraz z fragmentem ul. Okólnej na odcinku od Łącznej do
Kniaziewicza

Stawki

Odcinek od ul. Ametystowej do końca zabudowy wraz fragm. Ametystowej

Stawki

Kontynuacja przebudowy z 2019 r.

Stawki
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Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa chodnika w ul. Strzałowej
Budowa parkingu w ul. Trzcinowej

Opis
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa chodnika po stronie południowej ul. Strzałowej na odcinku od Łódzkiej do Okólnej
Budowa 20 miejsc parkingowych

Budowa chodnika na działce 720, obr. 74

Budowa przejścia pomiędzy ul. Szuwarów i Trzcinową w kierunku żłobka

Budowa i modernizacja sal sportowych w
obiektach oświatowych
Przebudowa ul. Miedza
Budowa miejsc parkingowych przy ul.
Słonecznej
Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszorowerowego pod torami linii
kolejowej nr 207 w km.ok.4,300

Lokalizacja
Stawki
Stawki
Stawki

Moodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z
zagospodarowaniem terenu: Obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną
na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony zostanie łącznikiem
nadziemnym z budynkiem Szkoły
Odcienk od ul. Zagonowej

Wrzosy

Budowa 10 zielonych (z płyt ażurowych) miejsc parkingowych przy posesjach

Wrzosy

Budowa przejścia pieszo rowerowego pod torami kolejowymi na wysokości ul. Fortecznej. Zadanie będzie
kontynuowane w 2022r.

Wrzosy

Uwaga!
Tabela nie zawiera działań zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021, które można pobrać klikając na ten link.
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