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Inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku 

na terenie Osiedla Mieszkaniowego 

Toruń – Czerniewice 

 
I. INWESTYCJE DROGOWE 

• Montaż progów zwalniających typu „poduszka berlińska” przed 

przejściami dla pieszych na ul. Włocławskiej w okolicy Szkoły Podstawowej 

nr 34.  

• Naprawy bieżące nawierzchni chodników z kostki betonowej przy                   

ul. Włocławskiej na odcinku od terenu Szkoły Podstawowej nr 34 do                     

ul. Spacerowej (południowej granicy miasta) oraz przy ul. Zdrojowej na 

odcinku od ul. Włocławskiej do ul. Łódzkiej. 
 

II. MONITORING OSIEDLOWY 
 

• Budowa punktów kamerowych i włączenie ich do cyfrowego systemu 

monitoringu w lokalizacjach: 

  - ul. Włocławska/Spacerowa – wjazd do Czerniewic od strony Brzozy               

    - ul. Solankowa na terenie rekreacyjno-sportowym       

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021 - przeniesione 

na I kwartał 2022 r.  
 

III. INWESTYCJE W ZIELENI 
 

• Nasadzenie krzewów na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic: 

Zdrojowej/Włocławskiej.  

• Przeprowadzenie wiosennych przycięć pielęgnacyjnych krzewów                        

i drzewek na ul. Zdrojowej (przy sklepach), ul. Włocławskiej/Solankowej              

i ul. Gajowej. 
  

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

•  V etap likwidacji składowiska odpadów przy ul. Włocławskiej 325                   

w Czerniewicach (300 ton) 
 

V. INWESTYCJE REKREACYJNE 
 

• Wykonanie Plenerowej estrady na terenie rekreacyjno-kulturalnym                     

(plac festynowy) przy ul. Włocławskiej. (budżet obywatelski) 

• Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego (kort do tenisa 

ziemnego i siatkówki) na placu rekreacyjno-sportowym przy                            

ul. Zdrojowej/Włocławskiej.  (budżet obywatelski) 

• Wykonanie zjazdu linowego typu ”Tyrolka” na terenie rekracyjno-

sportowym przy ul. Solankowej.  (budżet obywatelski) 

• Konserwacja środkami impregnującymi ławek znajdujących na terenie 

placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej (18 szt.)                    

i przy ul. Solankowej (10 szt.) wraz z altankami. 



• Budowa placu zabaw oraz mini-tężni na terenie "Hospicjum Nadzieja" przy 

ul. Włocławskiej 169B 

 

 VI. INWESTYCJE  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 
 

• Wyposażenie szkoły w urządzenia zapobiegające zadymieniu wraz                                  

z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru zgodnie              

z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i zaleceniami instytucji 

kontrolujących. 

• Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wykonanie monitoringu 

wewnętrznego (inwestycja zaległa z 2021)  
 

VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE 
  

• Dofinansowanie do organizacji festynu parafialnego - „Tu są moje 

Czerniewice” na placu festynowym przy kościele parafialnym pw. Matki 

Bożej Łaskawej (budżet obywatelski) 

• Konserwacja środkami impregnującymi ławek parkowych na                         

ul. Zdrojowej i Gajowej (9 szt.) 
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