Zamierzenia inwestycyjne o charakterze lokalnym - wyciąg z Budżetu Miasta Torunia na rok 2017
(Wykaz nie zawiera projektów z budżetu partycypacyjnego)
Nazwa
zamierzenia inwestycyjnego
Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych
ul. Poranna - II etap

ul. Kręta
ul. Stawki Południowe - I etap

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

ul. Skrzetuskiego - II etap

ul. Familijna

ul. Przyjemna - I etap
ul. Rodzinna - I etap
ul. Goplany - III etap
ul. Sopocka
ul. Kaliska

Opis
zamierzenia inwestycyjnego

Lokalizacja

Odcinek od nr 45 do ul. Hallera: dł odcinka 0,190 km
budowa jezdni i jednostronnego chodnika z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji, odwodnienia, ustawienie
słupów oświetlenia drogowego, przebudowa sieci wodociągowej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych.

Podgórz

Budowa / modernizacja odcinka od nr 61 do 63 : dł. odcinka 0,067 km
budowa pieszo - jezdni, ustawienie słupów oświetlenia drogowego
Odcinek od ul. Andersa do ul. Szuwarów: dł. odcinka 0,344 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej, drogi rowerowej, zatok
postojowych i zatoki autobusowej, odwodnienie, założenie trawników, usunięcie kolizji teletechnicznych, budowa
odgałezień kanalizacji sanitarnej
Odcinek od ul. Ametystowej: dł. odcinka 0,125 km
budowa pieszo- jezdni z kostki betonowej, wykonanie przykanalików, wycinka drzew
Budowa / modernizacja odcinka - sięgacza w kierunku budynku nr 50: dł. odcinka 0,090 km
budowa pieszo - jezdni, ustawienie słupów oświetlenia drogowego, budowa przykanalików
Budowa / modernizacja odcinka od ul. Brylantowej do ul. Agatowej: dł. odcinka 0,206 km
budowa jezdni bitumicznej, dwustronnego chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji, przykanaliki,
usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.
Odcinek od ul. Kmicica do ul. Pana Wołodyjowskiego: dł. odcinka 0,080 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika i wjazdów do posesji z kostki betonowej, budowa
przykanalików, ustawienie słupów oświetlenia drogowego
Odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Włocławskiej: dł. odcinka 0,450 km
budowa pieszo - jezdni z kostki betonowej, wjazdów na posesję z kostki betonowej, przykanalików, przebudowa
słupów oświetlenia drogowego, założenie trawników
Odcinek z płn. zach. do ul. Rodzinnej: dł. odcinka 0,165 km
budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika, przykanalików
Odcinek od ul. Przyjemnej do ul. Szczęśliwej: dł. odcinka 0,121 km
budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej, przykanalików
Budowa / modernizacja odcinka od nr 2 do nr 12 od ul. Na Przełaj: dł. odcinka 0,225 km
budowa jezdni bitumicznej, dwustronnego chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji, budowa
Odcinek od ul. Płockiej: dł. odcinka 0,117 km
budowa pieszo- jezdni z kostki betonowej, zjazdów na posesję, przykanalików
Odcinek z płn. - zach. do ul. Tarnowskiej: dł. odcinka 0,128 km
budowa pieszo- jezdni z kostki betonowej, budowa odwodnienie i ustawienie słupów oświetlenia drogowego

Podgórz
Stawki

Stawki
Stawki
Stawki

Rudak

Czerniewice

Kaszczorek
Kaszczorek
Kaszczorek
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin

łącznik między ul. Guliwera z ul. Nad Strugą

ul. Jeleniogórska

ul. Działowa - I etap

ul. Filomatów Pomorskich
ul. Kraińska

ul. Wojska Polskiego
ul. Winnica - II etap

ul. Pistacjowa
ul. Tulipanowa - II etap

ul. Św. Antoniego - I etap

ul. Inżynierska - III etap

ul. Graniczna

Odcinek od skrzyżowania z ul. Guliwera do ul. Nad Strugą; dł. odcinka 0,120 km
budowa jezdni z kostki betonowej wraz z parkingami z kostki betonowej, budowa chodnika, ustawienie słupów
oświetlenia drogowego,
Budowa ulicy na całej długości odcinka 0,220 km
budowa pieszo - jezdni z kostki betonowej, budowa przykanalików, budowa słupów oświetlenia drogowego, założenie
zieleni
Odcinek od Strugi Toruńskiej do granic miasta: dł. odcinka 0,700 km
budowa jezdni z kostki betonowej, budowa dwustronnego chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
słupów oświetlenia drogowego, założenie zieleni
Odcinek między budynkami nr 1, 2 i 3: dł. odcinka 0,180 km
budowa pieszo - jezdni z kostki betonowej, miejsc parkingowych, przebudowa kanalizacji deszczowej
Odcinek od ul. Wielki Rów do końca zabudowy: dł. odcinka 0,280 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wjazdów do posesji,
odwodnienia, ustawienie słupów oświetlenia drogowego
Budowa drogi dojazdowej do garaży , za przejściem dla pieszych- działka 132/28: dł. odcinka 0,040 km
budowa pieszo - jezdni z kostki betonowej
Budowa / modernizacja odcinka od budynków TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej: dł. odcinka 0,300 km
budowa jezdni z kostki kamiennej, ciągu pieszo rowerowego, drogi rowerowej bitumicznej, chodnika jednostronnego
z kostki betonowej, budowa kanalizacji deszczowej

Bielawy-Grębocin

Odcinek z północy do ul. Sadowej: dł. odcinka 0,170 km
budowa pieszo - jezdni z kostki betonowej, odwodnienia, założenie trawników,
Odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Astrowej: dł. odcinka 0,307 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, dwustronnych chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej, miejsc
parkingowych, odwodnienie, założenie trawników, ustawienie oświetlenia ulicznego,

Wrzosy

Odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kruczej: dł. odcinka 0,380 km
budowa jezdni bitumicznej, budowa chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej, przebudowa słupów
oświetlenie drogowego
Odcinek od ul. Kombajnowej do ul. Rolniczej: dł. odcinka 0,310 km
budowa jezdni bitumicznej, jednostronnego chodnika z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji i miejscami
parkingowymi, założenie trawnika, budowa odwodnienia, ustawienie słupów oświetlenia drogowego

Wrzosy

Odcinek od ul. Małachowskiego do ul. Podgórnej: dł. odcinka 0,160 km
budowa pieszo- jezdni z kostki betonowej, budowa miejsc parkingowych wjazdów do posesji, odwodnienia,
ustawienie słupów aoświetlenia drogowego i założenie trawników, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Bielawy-Grębocin

Bielawy-Grębocin

Rubinkowo
Jakubskie-Mokre

Jakubskie-Mokre
Jakubskie-Mokre

Wrzosy

Chełmińskie

Staromiejskie

ul. Wiązowa

ul. Długa

ul. Olszewskiego

Budowa parkingów, zatok autobusowych,
chodników, tablic informacyjnych
ul. Inowrocławska
ul. Woyczyńskiego wzdłuż Parku Tysiąclecia
ul. Armii Ludowej nr 4 i 10

Odcinek od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego: dł. odcinka 0,090 km
budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, dwustronnego chodnika z kostki betonowej, przebudowa oświetlenia i
budowa przykanalików kanalizacji deszczowej, wykonanie zieleni i małej architektury
Budowa / modernizacja odcinka od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z ul. Hurynowicz: dł. odcinków 0,480
km
budowa jezdni bitumicznej, drogi rowerowej, dwustronnego chodnika i miejsc parkingowych, przebudowa
oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej, założenie zieleni,
ul. Hurynowicz - częściowa budowa jezdni bitumicznej i częściowo z kostki betonowej, budowa jednostronnego
chodnika, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa kanalizacji deszczowej
ŚW. Józefa 60-64 - budowa pieszo - jezdni, utwardzenie miejsc bankingowych, ustawienie słupów oświetlenia
drogowego, budowa kanalizacji deszczowej
Budowa / modernizacja na całej długości, w tym na odcinku do skrzyżowania z ul. Olszewskiego II: dł. odcinków 0,741
km
budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej wraz z przebudową miejsc parkingowych, przebudowa ciągu pieszorowerowego przy placu Frelichowskiego; na odcinku od ul. św. Józefa do Przychodni Akademickiej: budowa jezdni o
nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej i miejsc parkingowych

Staromiejskie

Budowa - 10 szt miejsc parkingowych z kostki betonowej
Budowa - jezdni jednokierunkowej od ul. Kniaziewicza do przedszkola z kostki betonowej dł. odcinka 250 m, budowa
miejsc parkingowych z kostki betonowej - 38 szt
Budowa - 20 szt miejsc parkingowych z kostki betonowej

Podgórz
Stawki

Chełmińskie

Bydgoskie

ul. Zimowa
ul. Koszalińska (na wysokości urządu
pocztowego)
ul. Szczecińska

Budowa - 30 szt miejsc parkingowych wraz z drogi manewrowej z kostki betonowej, założenie zieleni
Budowa - 3 szt miejsc parkingowych z kostki betonowej

Podgórz
Stawki
Stawki
Bielawy-Grębocin

Budowa - 40 szt miejsc parkingowych wraz z droga manewrową z kostki betonowej, założenie zieleni (przy szkole)

Bielawy-Grębocin

ul. Donimirskiego

Budowa na działce 7/28- uzupełnienie istniejącego parkingu od wyznaczonych kopert - 7 szt miejsc parkingowych

Rubinkowo

ul. Harcerska
ul. Legionów

Budowa - 77 szt miejsc parkingowych wraz z droga manewrową z kostki betonowej, założenie zieleni
Budowa - chodnika dł. 150 m, budowa miejsc parkingowych 7 szt z drogą manewrową i załozenie zieleni

Chełmińskie
Chełmińskie

ul. Stepowa

Budowa - chodnika dł. 225 m po stronie północnej ulicy wraz z uzupełnieniem chodnika na odnodze ulicy

Podgórz

ul. Stara Droga

Budowa - chodnika od Łódzkiej do parkingu cmentarnego przy ul. Włocławskiej dł.100 m, uporządkowanie zieleni

Stawki

ul. Łódzka
ul. Pebiscytowa
od ul. Trzcinowej do ul. Andersa
od ul. Zielonej do ul. Idzikowskiego
od ul. Brązowej do ul. Okopowej
od ul. Suleckiego 2 do ul. Przy Skarpie
okolice skrzyżowania ul. Raszei z ul. Konstytucji 3
Maja
ul. Rydygiera przy Parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Polski
ul. Polna - północna strona ulicy od działki 29/3
w kierunku zachodnim
ul. Leszczynowa od nr 40 do 64
ul. Łukasiewicza
ul. Akacjowa/Torowa
pieszojezdnia łącząca Powstańców
Wielkopolskich z ul. Łódzką
ul. Poznańska
ul. Broniewskiego - plac wewnętrzny przy bloku
nr 39
ul. Andersa od ul. Poznańskiej do PM14
ul. Szubińska
odcinek równoległy do ul. Okrężnej

Budowa - chodnika od skrzyżowania z ul. Okólną do wjazdu do Biedronki dł. 68 m
Budowa - przedept wzdłuż węzła gazowego - chodnik dł. 36 m
Budowa - chodnika dł. 90 m
Budowa - pieszo- jezdnia dł. 59 m z kostki betonowej, chodnik dł. 56 m z kostki betonowej
Budowa - chodnika dł. 40 m
Budowa - chodnika dł. 60 m, ustawienie słupów oświetlenia drogowego i załozenie zieleni
Budowa - chodnika dł. 120 m, ustawienie elementów małej architektury (ławki)

od ul. Gwiaździstej do ul. Szczęśliwej
od ZS 15 do ul. Poznańskiej
ul. Olimpijska 4-4c
ul. Konstytucji 3 Maja 6 i 8
Budowa miejsc parkingowych na osiedlu
Brzeziny
Przebudowa chodnika pomiedzy budnynkami
przy ul. Grudziądka / Legionów / Odrodzenia
Oświetlenie i sygnalizacja świetlna
ul. Grota-Roweckiego
Łódzka-Okólna, Hallera-Kniaziewicza,
Kniaziewicza-Radiowa, Kniaziewicza-Licealna

Stawki
Stawki
Stawki
Stawki
Stawki
Skarpa
Skarpa

Budowa - chodnika dł. 20 m

Rubinkowo

Budowa - chodnika dł. 650 m

Jakubskie-Mokre

Budowa - chodnika dł 63 m
Budowa - chodnika dł. 100 m, miejsc parkingowych 8 szt
Budowa - budowa pieszo- jezdnia z kostki betonowej dł.70 m
Budowa - budowa pieszo- jezdnia z kostki betonowej dł.75 m

Rubinkowo
Bydgoskie
Podgórz
Stawki

Budowa - zatoka autobusowa z wiatą, chodnik
Budowa - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu (plac wewnętrzny przy bloku nr
39)
Budowa - chodnika dł. 170 m wraz ze schodami terenowymi
Budowa - chodnika na odc. od wjzadu na parking do granicy działki kościoła dł. 180m
Budowa - chodnika od południowego końca ul. Wierzyńskiego do ul. Grunwaldzkiej wraz ze schodami dł 280 m

Podgórz
Bydgoskie

Budowa - chodnika dł. 115 m
Budowa - chodnika dł 250 m
Budowa - miejsc parkingowych 10 szt
Budowa - miejsc parkingowych 52 szt wraz z droga manewrową z kostki betonowej, założenie zieleni
Budowa - miejsc parkingowych 8 szt

Kaszczorek
Podgórz
Skarpa
Skarpa
Bydgoskie

Budowa - chodnik

oświetlenie - ustawienie 3 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie przejść dla pieszych - ustawienie 14 słupów oswietlenia drogowego

Podgórz
Podgórz
Bydgoskie

Staromiejskie

Stawki
Stawki

ul. Włocławska / Solankowa
ul. Włocławska / Zdrojowa
ul. Dworska 16/18
ul. Kluczyki
ul. Waczyńskiego
ul. Poznańska 294 C
Oświetlenie ścieżki spacerowo-rowerowej
wzdłuż Strugi Toruńskiej - kontynuacja
doświetlenie przejść dla pieszych ul. Przy Skarpie

oświetlenie - ustawienie 6 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 3 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego - ustawienie 7 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 7 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 13 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 16 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 3 słupów oswietlenia drogowego

Skarpa

ul. Iławska
ul. Jeleniogórska
ul. Sanocka
ul. Zakątek
ul. Nasza
ul. Uśmiechu
ul. Franicziszkańskiej
Dolina Marzeń - Bulwar Filadelfijski - II etap

oświetlenie - ustawienie 5 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 3 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 1 słupa oswietlenia drogowego
oświetlenie - ustawienie 13 słupów oswietlenia drogowego

Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Bielawy-Grębocin
Czerniewice
Bielawy-Grębocin
Staromiejskie
Staromiejskie

ul. Lindego
ul. Andersa - Okólna
ul. Poznańska (przy cmentarzu)
ul. Turystyczna
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na
terenie miasta Torunia
ul. Włocławska od ul. Zdrojowej do ul. Ustronnej

oświetlenie - ustawienie 2 słupów oswietlenia drogowego
sygnalizacja świetlna
sygnalizacja świetlna
sygnalizacja świetlna

Bydgoskie
Stawki
Podgórz
Kaszczorek

droga rowerowa i chodnik dł. 400 m

Czerniewice

ul. Szosa Lubicka
ul. Grudziądzka
ul. Droga Starotoruńska
Inwestycje "niedrogowe"
Wybieg dla psów przy Forcie II, ul. Rydygiera

droga rowerowa i chodnik dł. 700 m odcinek od ul. Rydygiera do Placu Daszyńskiego
droga rowerowa i chodnik dł. 700 m odcinek od ul. Pod Dębową Górą do ul. Polnej
droga rowerowa dł. 450 m do wału przeciwpowodziowego
Wykonanie wybiegu na powierzchni około 540 m2 (45x12). Ogrodzenie o długości 114 mb (w tym brama
technologiczna i furtka oraz wewnętrzna śluza o dł. 10 mb z furtką). Wyposażenie standardowe.

Rubinkowo

Remont alei i schodów w Parku Miejskim

Wykonanie alei od ul. Bydgoskiej / Przybyszewskiego o dł. 145 m i szerokości 3 m oraz schodów z bocznymi
kamiennymi murkami na łącznej długości 65m.
Rozpoczęcie budowy przedszkola z 8 oddziałami, dla 25 dzieci każdy. W roku 2017 planuje się wykonanie
dokumentacji i ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych

Bydgoskie

Budowa przedszkola miejskiego na o/m JAR

Czerniewice
Czerniewice
Podgórz
Podgórz
Podgórz
Podgórz
Rubinkowo

Skarpa
Jakubskie-Mokre
Bydgoskie

Wrzosy

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

Rozbudowa przedszkola - dwie kondygnacje o łącznej pow. 1200 m kw. Pozyskana powierzchnia pozwoli na
rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej,
pokoju dydaktycznego. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci
i pracowników) i socjalne. Powstanie podjazd, wejście dla osób niepełnosprawnych, windy i plac zabaw. Obiekt
wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne.

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola
Miejskiego nr 15, ul. Bażyńskich 22

Modernizacja obiektu (615 m kw) oraz rozbudowa o kolejne 355 m kw - pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów
przedszkolnych, zaplecza sanitarnego dla dzieci i pracowników, szatni. Wybudowany zostanie łącznik do obecnego
obiektu przedszkola i przeprowadzona będzie modernizacja korytarzy oraz kuchni. Zakres rzeczowy obejmuje też
modernizację placu zabaw i ścieżek wokół przedszkola. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne.

Rozbudowa i przebudowa PM nr 8, ul. Chabrowa Modernizacja obiektu (100 m kw) oraz rozbudowa o kolejne 350 m kw - pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów
49
przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego i nauczycielskiego. Powstaną nowe
pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne i socjalne. Zakres rzeczowy obejmie też budowę
podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy i placu zabaw. Obiekt
wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne.
Przystosowanie budynku szkoły na potrzeby
przedszkola przy ul. Buszczyńskich 11

Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 6,
ul. Dziewulskiego
Zagospodarowanie terenów zieleni
Siłownia i plac zabaw - nagroda w konkursie
"Osiedla na start"
Siłownia i plac zabaw - nagroda w konkursie
"Osiedla na start"
Siłownia - nagroda w konkursie "Osiedla na
start"
Gminne budownictwo mieszkaniowezagospodarowanie terenu przy ul. Rolniczej etap I, budynek z 15 lokalami
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.
Kosynierów Kościuszkowskich 6

Przebudowa dwukondygnacyjnego budynku o pow. 1554 m kw (po szkole specjalnej) na cele przedszkola 5oddziałowego. Dostosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na 5 sal przedszkolnych (z sanitariatami), w tym 1
przystosowaną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, salę wielofunkcyjną , salę naukowo-technologiczną , salę
multimedialną oraz salę plastyczną , kuchnię (obsługa cateringowa) oraz budowę szybu windowego i montaż
dźwigu osobowego. Termomodernizacja budynku, panele fotowoltaiczne. Zakupione zostanie także pierwsze
wyposażenie dla przedszkola.
w roku 2017 zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej; planuje się wybór wykonawcy budowy,
realizacja rzeczowa od roku 2018.
Wykonanie oświetlenia trasy biegowej wzdłuż Martówki.
W ramach zadania planuje się budowę siłowni i placu zabaw. Zgodnie z zasadami konkursu lokalizacja zostanie
ustalona w I kwartale br.
W ramach zadania planuje się budowę siłowni i placu zabaw. Zgodnie z zasadami konkursu lokalizacja zostanie
ustalona w I kwartale br.
W ramach zadania planuje się budowę siłowni. Zgodnie z zasadami konkursu lokalizacja zostanie ustalona w I
kwartale br.
Budowa domu mieszkalnego dla 15 rodzin. Z dojazdami i miejscami parkingowymi. W kolejnych etapach
przewidzianych na lata 2018-2020 powstaną kolejne budynki z 36 i 24 mieszkaniami oraz zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu.
Budowa bieżni okólnej 4 torowej i bieżni prostej ok. 100 m.

Bydgoskie

Jakubskie-Mokre

Wrzosy

Rubinkowo

Rubinkowo
Bydgoskie
Skarpa
Czerniewice
Podgórz
Chełmińskie

Skarpa

Budowa boisk do piłki siatkowej - korytowanie, wykonanie nawierzchni z piasku, dostarczenie wyposażenia
sportowego oraz piłkochwytów.
przewiduje się budowę parkingu, chodników, wymianę nawierzchni placu, wykonanie ogrodzenia, przeniesienie
bramy wjazdowej.
Budowa placu parkingowego z trasą dla rowerzystów, drogi wewnętrznej, zjazdu z ul. Rudackiej i chodników.

Staromiejskie

Budowa i przebudowa toalet miejskich
Rowerowy plac zabaw Pump Truck przy Forcie I
Wielofunkcyjne boisko poliuretanowe w
Czerniewicach przy ul. Włocławska/Zdrojowa

Budowa wolnostojącego szaletu miejskiego na terenie Placu Podominikańskiego.
Budowa obiektów w pobliżu Szosy Lubickiej, w trakcie ustalania lokalizacji.
Wymiana nawierzchni na istniejącym boisku do tenisa na nawierzchnię poliuretanową, rozszerzenie funkcji obiektu
(boisko wielofunkcyjne).

Staromiejskie
Skarpa
Czerniewice

Plac zabaw przy ul. Podgórskiej
Budowa basenów letnich

Montaż dodatkowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na nawierzchniach bezpiecznych
Teren w parku za obiektem CT Park. Inwestycja na etapie zlecania programu funkcjonalno - użytkowego.

Zespół Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9
Zagospodarowanie terenu przy III LO, ul. Raszei
Modernizacja dziedzińca szkolnego wraz z
budową wjazdu w Szkole Podstawowej nr 17

Budowa minibieżni lekkoatletycznej przy boisku Bieżnia lekkoatletyczna na powierzchni poliuretanowej, zakres do uzgodnienia w zależności od możliwości
przy ul. Gościnnej/Skierki na os. Kaszczorek
lokalizacyjnych.
Wykonanie monitoringu wewnętrznego na
osiedlu przy ul. Armii Ludowej
/-/

Montaż ok. 5 kamer stacjonarnych, które zostaną podłaczone do rejestratora lokalnego ustyuowanego w
pomieszczeniu wskazanym przez administratora budynków.

Skarpa
Rudak

Rudak
Bydgoskie
Kaszczorek

Podgórz

