
 

     

 
                                                                           

                                                     

                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

277 073 695,14 PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

168 300 000,00 PLN 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

108 773  69 5 ,14  PLN  

 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 

 

Priorytet: VI. Rozwój 

niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach 

 

Działanie: 6.1 Rozwój 

publicznego transportu 

zbiorowego w miastach 

 

 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

POIS.06.01.00-00-0007/16 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2014  -  202 1 

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda 
Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu 

drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz 
zakupem taboru w Bydgoszczy 

 
 Projekt obejmuje budowę infrastruktury szynowej w ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego  
do ronda Bernardyńskiego wraz z przebudową układu dróg, przebudowę infrastruktury transportu szynowego  
w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna - 
Szarych Szeregów – Bełzy oraz przyłączenie wyżej wymienionych odcinków do Systemu Transportowego miasta 
Bydgoszczy (ITS), przebudowę i budowę parkingów oraz zakup nowoczesnego taboru tramwajowego. 

Zakres obejmuje: 

 budowę infrastruktury szynowej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz  
z budową trakcji, oświetleniem (w tym powiązanie funkcji trakcji tramwajowej z oświetleniem),  
8 przystankami tramwajowymi, podłączeniem do ITS oraz przebudową istniejącej i budową nowej drogi 
dwujezdniowej z wydzielonym BUSPASEM a także przebudową i budową chodników i przejść dla pieszych; 

 przebudowę infrastruktury transportu szynowego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła 
komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna – Szarych Szeregów – Bełzy; 

 budowę i przebudowę zatok autobusowych; 
 przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z zakresem rzeczowym projektu; 
 budowę parkingu Park&Ride przy rondzie Kujawskim; 
 przebudowę parkingów na ul. Ustronie i ul. Długiej oraz miejsc postojowych na ul. Kujawskiej 48; 
 budowę ścieżek rowerowych; 
 zakup 15 szt. niskopodłogowego taboru tramwajowego; 
 działania towarzyszące takie jak: zakup gruntów, opracowanie dokumentacji projektowej i studialnej, 

nadzór autorski, zakup materiałów i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji projektu, promocja, 
koszty osobowe. 

 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 4,08 km, 

 Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 3,89 km, 

 Liczba wybudowanych obiektów „Parkuj i jedź” – 1 szt., 

 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 134 szt., 

 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej – 15 szt., 

 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 

3000 osoby. 

 
WSKAŹNIKI REZULTATU 

 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – 

144 577 szt./rok (2022), 

 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 70 

szt. (2022). 

Kontakt: 

 

 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY  

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,  

tel. (52) 582 27 23; fax (52) 582 27 77 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 


