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• Rewitalizacją Młynów 
Rothera, Muzeum 
Okręgowego i Teatru 
Kameralnego (ok. 100 mln zł) 
• Dotacje konserwatorskie 
(1,3 mln zł) 
• Remonty budynków w 
zasobach Administracji 
Domów Miejskich (15 mln zł) 
• Nowy szlak dziedzictwa 
kulturowego (0,75 mln zł) 
•Decyzje nakazowe (150 
postępowań) 
•Działania uzupełniające 
(poprawa estetyki, 
przebudowa ulic) 

 

120 mln na zabytkowe obiekty 
 w sercu Bydgoszczy  



Teatr Kameralny – tworzymy ciekawą 
przestrzeń i odtwarzamy dawne funkcje 

Podpisujemy umowę na rewitalizację Teatru Kameralnego. Zabytkowy budynek będzie zdobił Rybi Rynek.  
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi w ramach konsultacji, będzie to druga scena teatralna, która  

uwzględniać będzie także repertuar dla dzieci i młodzieży. Rewitalizacja gmachu wyniesie 26 mln zł. 
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Teatr Kameralny – zaczynamy prace 
budowlane 

W ramach prac przygotowawczych rozebrano już zbędne przybudówki. Część istniejącej konstrukcji  budynku na rogu ul. 
Grodzkiej i Podwale będzie rozebrana i zbudowana z użyciem nowych materiałów. Budynek z dachem dwuspadowym będzie 

poddany pracom konserwatorskim. Zakończenie prac planowane jest w grudniu 2019 roku. 
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Muzeum Okręgowe – ważna placówka 
powraca na reprezentacyjną ulicę Gdańską 

Z początkiem roku rozpoczęliśmy ambitny projekt przeprowadzenia remontu konserwatorskiego zabytkowego gmachu 
przy ul. Gdańskiej oraz dobudowania nowej przestrzeni wystawienniczej. Dzięki dobremu przygotowaniu ,udało się 

sięgnąć po dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończył się szereg robót związanych 
z dostosowaniem konstrukcji wnętrza zabytku do budowy nowej części muzeum. 
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Hala targowa – zabytkowy gmach, który 
znów ma tętnić życiem  

Trwają konsultacje związane z nowymi funkcjami hali, która w 2016 roku wróciła pod zarząd miasta.  
Chcemy, by obiekt znów przyciągał do salonu miasta bydgoszczan oraz turystów. Nowy najemca wybrany zostanie  

w drodze konkursu. Powstaje projekt niezbędny do remontu obiektu. Jesienią zlecimy prace budowlane.  
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Młyn Rothera – trwa przetarg na 
rewitalizację 

Z końcem 2013 roku miasto przejęło kompleks młyna wraz z dwoma spichrzami (mącznym i zbożowym) na Wyspie 
Młyńskiej. Zakończyliśmy  prace zabezpieczająco-konserwatorskie.  Teraz trwa przetarg na duże prace budowlane, 

które pozwolą w zabytkowych murach stworzyć przestrzenie wystawiennicze oraz szereg innych atrakcyjnych miejsc. 
 To jedna z największych inwestycji na terenie miasta.  
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Konserwatorskie prace na szlaku 
kulturowego dziedzictwa 

Dzięki pozyskaniu unijnych środków, w bieżącym roku przeznaczymy 750 tys. złotych na prace konserwatorskie przy 
renowacji miejskich murów obronnych, a także na kolejny etap robót przy spichrzach nad Brdą oraz prace przy 

elewacjach  schroniska młodzieżowego i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 
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Dotacje konserwatorskie – wspieramy 
właścicieli dbających o wizerunek Bydgoszczy 

W 2018 roku na dotacje konserwatorskie wydamy 1,3 mln zł. Pozwoli to zrealizować prace przy 14 cennych 
obiektach. W ten sposób co roku wspieramy właścicieli zabytkowych obiektów, którzy decydują się na kosztowne 
prace. Mają jednak one bardzo istotny wpływ na wizerunek miasta. Dzięki tym dotacjom wypiękniał cały szereg 

kamienic  (m. in. na ul. Gdańskiej) oraz wiele wiekowych budowli sakralnych.   
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Inwestujemy w najcenniejsze kamienice, 
będące własnością miasta 

W ostatnich latach miasto zdecydowanie zwiększyło środki na inwestycje i remonty w budynkach komunalnych. Ich 
Wiele z nich to stuletnie kamienice. W bieżącym roku na ten cel komunalna spółka zarezerwowała 15 mln zł. Pozwoli 

to przeprowadzić szereg prac termomodernizacyjnych połączonych z odnawianiem ciekawych elewacji. Jeszcze 
większe środki inwestują wspólnoty zarządzane przez komunalną spółkę.  
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Wiele  korzystnych zmian dzięki 
uruchomieniu decyzji nakazowych  

Od 2014 roku w Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy wydał ponad 150 decyzji nakazujących 
właścicielom nieruchomości przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych. Skutkowało to decyzją  

o przyspieszeniu wielu prac oraz zaplanowaniu przez właścicieli niezbędnych remontów.  Bez tych remontów  
w prywatnych budynkach trudno mówić o kompleksowej rewitalizacji miasta. 
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Dodatkowe działania uzupełniające  

W ciągu ostatnich lat udało się nam zrewitalizować wiele miejskich przestrzeni o walorach historycznych.  
W pieszojezdnie zamieniły się ulice otaczające Stary Rynek oraz część ul. Dworcowej. Historyczny wygląd odzyskała 

ulica Cieszkowskiego. Trwa przetarg na rewitalizację płyty Starego Rynku. Nowe projekty są uzgadniane z 
mieszkańcami i Społeczną Radą ds. Estetyki. Prowadziliśmy też działania zmierzające do uporządkowania reklam.  
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Dziękuję za uwagę 
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