
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

7 50 0  0 00,0 0  PL N 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

5 67 8  1 00,5 0  PL N 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

1 82 1  8 99,5 0  PL N 

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 3. 

Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna  

w regionie 

 

Działanie 3.5. Efektywność 

energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w ramach ZIT 

 

Poddziałanie 3.5.2. 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych  

w ramach ZIT 

 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.03.05.02-04-0002/17 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2014  -  201 8  

Budowa dróg dla rowerów w ciągu  
ulicy Grunwaldzkiej 

 

 W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę dróg dla rowerów  

w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Kraszewskiego do ronda 

Grunwaldzkiego oraz w obrębie ronda Grunwaldzkiego. 

Spodziewane efekty, jakie przewiduje się uzyskać to przede wszystkim rozwój 

infrastruktury rowerowej na terenie Bydgoszczy i zwiększenie dostępności do 

niskoemisyjnych niezmotoryzowanych form mobilności miejskiej poprzez budowę dróg 

dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej 

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi następujące elementy: 

 przebudowę fragmentów istniejącej jezdni tam, gdzie pozwoli to na pozyskanie 

dodatkowego miejsca, potrzebnego do wkomponowania dróg rowerowych, 

 budowę ścieżek rowerowych, wydzielonych w obrębie fizycznie istniejącym  

a formalnie poszerzanego pasa ulicznego, 

 przebudowę chodników w dostosowaniu do projektowanych tras ścieżek, 

 budowę pieszojezdni, 

 przebudowę zatok autobusowych, 

 wykonanie zatok postojowych, 

 wprowadzenie rozwiązań organizacji ruchu, ułatwiających poruszanie się 

rowerzystów na odcinkach objętych projektem, 

 przebudowa oświetlenia ulicznego, 

 rozbudowa kanalizacji deszczowej, 

 przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia.   

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,72 km. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 6,37 tony 

równoważnika CO2 (2019), 

 Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 

361 920,00 osób (2019).  

 

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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 


