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Inwestycje na terenie Osiedla mieszkaniowego  

Toruń – Czerniewice 
przewidziane do realizacji w roku 2021 

 
I. INWESTYCJE DROGOWE  

• Budowa chodnika na ul. Relaksowej 

• Budowa 5 miejsc parkingowych i chodnika n ul. Solankowej 

• Naprawy bieżące chodników i pieszojezdni -  uzupełnienie kostką 

betonową dziur powstałych po wycięciu uschniętych drzew na                              

ul. Włocławskiej ( 3 szt.) na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Ustronnej oraz 

na ul. Miodowej (4 szt.)  
 

II. MONITORING OSIEDLOWY 

• Budowa punktów kamerowych i włączenia ich do cyfrowego systemu 

monitoringu w lokalizacjach:  

 - ul. Włocławskiej – wjazd do Czerniewic od strony Brzozy               

           (budżet obywatelski) 

    - ul. Solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym   

           (budżet obywatelski) 
  

III. INWESTYCJE W ZIELENI 

• Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Matysiaków do                 

ul. Radosnej (budżet obywatelski) 

• Konserwacja ławek parkowych na ul. Zdrojowej i Gajowej (10 szt.) 
 

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA 

• IV etap likwidacji składowiska odpadów przy ul. Włocławskiej 325                     

w Czerniewicach (300 ton) 
 

V. INWESTYCJE BUDOWY TERENÓW REKREACYJNYCH 
• Trampoliny ziemne na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/ 

Włocławskiej (budżet obywatelski) 

• Doświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Włocławska/ 

Solankowa – Slupy oświetleniowe typu LED – 4 szt. 

• Renowacja nawierzchni boiska  do tenisa ziemnego na placu rekracyjno-

sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej – dosypanie piasku kwarcowego 
 

VI. INWESTYCJE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 34 

• Przeprowadzenie remontu nawierzchni z kostki betonowej wokół szkoły 

• Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wykonanie monitoringu 

wewnętrznego 

• Wymiana i modernizacja przestarzałej centrali telefonicznej 
     

 

 

 



VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE  
Wykonanie: 

• Ławki parkowe przy ścieżkach pieszo-rowerowych na ul. Włocławskiej – 

3 szt.(na odcinku od ul. Solankowej do ul. Łódzkiej) i na ul. Łódzkiej – 3 szt. 

(na odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Zdrojowej)  (budżet obywatelski) 

• Dofinansowanie do organizacji festynu parafialnego – „Tu są moje 

Czerniewice” na placu przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Łaskawej  
(budżet obywatelski) 

 

    
         Przewodniczący Rady Okręgu Nr 4 

            w  Czerniewicach 
                          

                    Wiesław Kania                         

 

 

 


