
 
 

 
 
 

Projekt 
„WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW NA TERENIE 

TORUNIA Z MIEJSKIEJ APLIKACJI ZIELONY 
TORUŃ-MOJE DRZEWO – ETAP I” 

o wartości 62.553,60 zł 
został zrealizowany w roku 2019 

przy wsparciu finansowym 
WFOŚiGW w Toruniu 

 

 
Wojewódzki Fundusz  

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu 



OPIS ZADANIA 
 

„Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia z miejskiej aplikacji „Zielony 
Toruń Moje Drzewo - etap I” 

 
Przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 30.150,80 zł, wiosną bieżącego roku 
dokonano nasadzeń 100 szt. drzew w następujących lokalizacjach:  

• Pas drogowy przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Bolesława Chrobrego 
(dz. 36 obr. 11): 10 szt. gat. lipa drobnolistna;  

• Teren zieleni przy ul. Polnej (dz. 23/9 obr. 33): 9 szt. gat. lipa drobnolistna;  
• Teren zieleni przy ul. Przy Skarpie (dz. 91/4 obr. 58): 5 szt. gat. lipa 

drobnolistna; 
• Teren Zieleni przy ul. Szosa Chełmińska (dz. 109/2 obr. 37): 1 szt. gat. lipa 

drobnolistna;  
• Teren zieleni przy ul. Wojska Polskiego (dz. 132/30 obr. 11): 2 szt. gat. klon 

jawor;  
• Teren przy ul. Michała Drzymały 13a (przy placu zabaw, dz. 629/8 obr. 70): 2 

szt. gat. głóg pośredni 'Paul's Scarlet';  
•  Pas drogowy ul. Grudziądzkiej (dz. 222/2 obr. 4): 8 szt. gat. robinia akacjowa 

odm. kulista;  
• Teren przy skrzyżowaniu ulic Mikołaja Reja i Adama Mickiewicza (dz. 219 

obr. 5): 3 szt. gat. klon zwyczajny;  
• Teren przy skrzyżowaniu ulic Mikołaja Reja i Adama Mickiewicza (dz. 219 

obr. 5): 3 szt. gat. klon zwyczajny;  
• Teren zielony przy ul. Legionów (przed ogrodzeniem SP 3, dz. 510/23obr. 38): 

4 szt. gat. głóg pośredni 'Paul's Scarlet';  
• Teren zielony przy ul. Legionów (przed ogrodzeniem SP 3, dz. 510/23obr. 38): 

4 szt. gat. głóg pośredni 'Paul's Scarlet';  
• Pas Drogowy ul. Bolesława Chrobrego (przy ROD „Włókniarz”, dz. 188/2 obr. 

49): 10 szt. gat. lipa drobnolistna;  
• Teren zielony pomiędzy Trasą Średnicową a ul. Michała Sczanieckiego (dz. 

347/7 obr. 39); 15 szt. gat. dąb szypułkowy/bezszypułkowy; 
• Teren Zielony przy ul. Targowej 24a (dz. 18/7 obr. 56): 2 szt. gat. lipa 

drobnolistna; 
• Teren przy drodze dojazdowej do ul. Targowej (dz. 18/15 obr. 56): 5 szt. gat. 

lipa drobnolistna; 
• Teren zielony przy ul. Juliana Fałata (przy sklepie ABC; dz. 177/16 obr. 5): 2 

szt. gat. lipa drobnolistna; 
• Pas drogowy przy skrzyżowaniu ulicy Koniuchy i Grudziądzkiej (dz. 507/1 

obr. 38): 2 szt. gat. robinia akacjowa odm. kulista;   
• Pas drogowy przy skrzyżowaniu ulicy Koniuchy i Grudziądzkiej (dz. 507/1 

obr. 38): 2 szt. gat. Robinia akacjowa odm. kulista;   
• Teren zielony przy ul. Świętopełka (dz. 232/2 obr. 39): 5 szt. gat. lipa 

drobnolistna; 
• Teren zielony przy ul. Nenufarów (przy placu zabaw i siłowni; dz. 739 obr. 

74): 4 szt. gat. lipa drobnolistna; 



• Teren zielony przy skrzyżowaniu ulicy Koniuchy i Grudziądzkiej (dz. 506/2 
obr. 38): 1 szt. gat. robinia akacjowa odm. kulista;  

• Pas drogowy ul. Świętopełka ( przy sklepie Polomarket, dz. 157/4 obr. 4): 3 
szt. gat. głóg pośredni 'Paul's Scarlet'; 

• Pas drogowy ul. Podgórnej (po płd. str. chodnika; dz. 208 obr. 4): 1 szt. gat. 
kasztanowiec zwyczajny; 

• Teren zielony przy ul. Przy Skarpie (między żywopłotem, a drogą z płyt 
betonowych; dz. 59/19 obr. 59): 6 szt. gat. klon zwyczajny. 

Całkowita wartość zadania wynosi 62.553,60 zł. Posadzone drzewa są objęte trzyletnią 
pielęgnacją.  
 
 


