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Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2013 roku niemal jednomyślnie przyjęła 
uchwałę w sprawie „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”. Jest to podstawowy 
dokument, będący narzędziem pomocnym w wyznaczaniu kierunków rozwoju na-
szego miasta w perspektywie kilkunastu lat. Jestem przekonany, że Strategia będzie 
też wspierać i racjonalizować procesy zarządzania Bydgoszczą, bowiem uwzględnia 
ona dążenie do stałej poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego 
miasta.
Otaczająca nas rzeczywistość podlega ciągłym przemianom, które bezpośrednio 
lub pośrednio wpływają na tempo rozwoju miasta. Dlatego przystąpiliśmy do opra-
cowania nowej Strategii Miasta, bowiem dzięki jej zapisom będziemy mogli skutecz-
niej stawić czoła wielu wyzwaniom. Generują je między innymi niekorzystne zmiany 
zachodzące w sferze demografii, skutkujące koniecznością podejmowania nieła-
twych decyzji odnoszących się do edukacji, nauki, gospodarki i opieki zdrowotnej. 
Dynamiczne zmiany zachodzą również w zakresie regulacji prawnych dotyczące 
m.in. polityki miejskiej, ochrony środowiska, cyfryzacji i finansów, również w odnie-
sieniu do nowego okresu programowania Unii Europejskiej. Nie możemy przegapić 
stojącej przed nami ogromnej szansy - być może ostatniej tak dużej - by maksymalnie 
wykorzystać środki unijne na realizację takich zadań, które przeniosą Bydgoszcz na 
inny, wyższy poziom rozwoju.
Chcę podkreślić, że Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku, której wersję pro-
mocyjną oddajemy w Państwa ręce, została przygotowana w formule partnerstwa. 
Jest ona bowiem wynikiem wielomiesięcznych prac nie tylko urzędniczych, ale także 
środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych, odpowiedzialnych nie tylko 
za rozwój naszego miasta, ale przede wszystkim zainteresowanych rozwojem Byd-
goszczy, naszego wspólnego domu. Dokument, który macie Państwo przed sobą jest 
szczególnie istotny dla Was, gdyż stanowi swego rodzaju kierunkowy plan rozwoju, 
przebudowy, remontu, a przede wszystkim wizji docelowej Bydgoszczy.
Wierzę, że wszyscy razem i każdy z osobna będzie z całych sił dążył do tego, aby 
wizja ta się spełniła.

Zdjęcia – Robert Sawicki, UM Bydgoszcz 

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Rafał Bruski



I.  Wprowadzenie

Staregia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku 5

STRATEGIA WYTYCZA KIERUN-
KI ROZWOJU MIASTA, ZGODNIE 
Z NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESEM 
BYDGOSZCZY I JEJ MIESZKAŃCÓW. 

Dzięki społecznej partycypacji w powstawaniu Strategii, wy-
kreowana została koncepcja rozwojowa uwzględniająca 
aspiracje bydgoszczan, dobrą jakość życia, nowoczesną 
gospodarkę, troskę o przestrzeń publiczną miasta, wartości 
nauki i kultury. Przyszłościowy wizerunek miasta określa wizja 
rozwoju, natomiast misja samorządu miasta oraz sformuło-
wane cele strategiczne i operacyjne określają pożądane 
kierunki i priorytety rozwoju, których konsekwentna realizacja 
przyczyni się do osiągnięcia przyjętej wizji.
Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze elementy 
uchwalonej „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”.



II. założenia przyjęte  przy konstruowaniu dokumentu
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„Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 
roku” opracowana została zgodnie 
z następującymi założeniami:

 9 Strategia jest kontynuacją „Strategii Rozwoju Bydgoszczy 
do 2015 roku” oraz „Planu Rozwoju Bydgoszczy na lata 
2009-2014”.

 9 Horyzont czasowy Strategii określono na 2030 rok.
 9 Strategia obejmuje działania realizowanie w obszarze 
Bydgoszczy – zarówno zadania na rzecz społeczności lo-
kalnej, jak również o charakterze metropolitalnym, regio-
nalnym, krajowym i międzynarodowym.

 9 Zakres kompetencyjny określonych działań wychodzi 
poza zadania określone w ustawach o samorządzie 
gminnym i powiatowym.

 9 Kierunki rozwojowe miasta określone w Strategii wynika-
ją z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych miasta 
zdiagnozowanych na podstawie prac analityczno-dia-
gnostycznych. 

 9 Działania strategiczne skupiają się w obszarach, które 
mają największy wpływ na pożądany kierunek rozwoju 
miasta i w znaczący sposób poprawiają konkurencyjność 
miasta i jakość życia.

 9 Uspołecznienie procesu budowy Strategii.
 9 Podstawą monitorowania wdrażania Strategii będą okre-
ślone wskaźniki – miary osiągnięć celów.

 9Wdrażanie programów sektorowych w znaczącej mierze 
zależeć będzie od możliwości finansowej miasta i inwe-
storów zewnętrznych.

 9 Zapisy „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” będą 
miały odzwierciedlenie w powstającej strategii rozwoju 
obszaru funkcjonalnego miasta. 



III. główne wyzwania  rozwojowe
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Podstawą określenia wyzwań rozwojo-
wych Bydgoszczy była diagnoza stanu 
miasta, wyniki konsultacji społecznych 
oraz identyfikacja istotnych czynników 
warunkujących rozwój - wewnętrznych 
(silne i słabe strony) i zewnętrznych 
(szanse i zagrożenia). 
Główne wyzwania rozwoju Bydgoszczy:

 9 Zahamowanie spadku liczby ludności Bydgoszczy;
 9 Podniesienie statusu miasta jako ośrodka akademickiego;
 9Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego; 
 9 Zbudowanie silnego obszaru funkcjonalnego miasta; 
 9 Rozwój funkcji metropolitalnych Bydgoszczy;
 9 Oparcie rozwoju lokalnej gospodarki na wiedzy i innowa-
cjach;
 9 Prowadzenie polityki rozwoju z zachowaniem zasad zrów-
noważonego rozwoju;
 9 Poprawa dostępności komunikacyjnej Bydgoszczy i ob-
szaru funkcjonalnego w układzie wewnętrznym i ze-
wnętrznym (poprawa stanu dróg i układu komunikacyj-
nego, rozbudowa siatki połączeń lotniczych).
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IV. wizja  Bydgoszczy

Wizja rozwoju Bydgoszczy, to obraz miasta w docelowym 
horyzoncie czasowym, czyli w 2030 roku. 

 9 Bydgoszcz roku 2030-go to w pełni ukształtowana metropolia, silnie powiązana ze 
swoim obszarem funkcjonalnym na płaszczyźnie wielorakiej współpracy z gminami 
ościennymi.

 9 Bydgoszcz to centrum zarządzania administracyjnego i gospodarczego, o rozwinię-
tych gałęziach gospodarki opartej na technologiach przyjaznych dla środowiska na-
turalnego. To także ośrodek zapewniający usługi wyższego rzędu w zakresie edukacji, 
nauki, kultury, zdrowia, sportu i turystyki.

 9 Bydgoszcz to miasto doskonale skomunikowane z regionem oraz innymi ośrodkami 
miejskimi w kraju i w Europie. To również silny węzeł transportowo-logistyczny, rozwinię-
ty w oparciu o sieć dróg szybkiego ruchu, nowoczesne linie kolejowe, liczne połącze-
nia lotnicze oraz rozwój żeglugi śródlądowej.

 9 Bydgoszcz to rozwinięty ośrodek uniwersytecki, oferujący zróżnicowany wachlarz kie-
runków kształcenia na wielu uczelniach wyższych. To także wiodące w regionie miasto 
w zakresie transferu wiedzy i innowacyjnej technologii z jednostek B+R do gospodarki.

 9 Bydgoszcz to miasto bezpieczne i przyjazne jego mieszkańcom, zapewniające wyso-
ką jakość zamieszkania oraz opieki zdrowotnej i socjalnej, a przede wszystkim oferują-
ce liczne miejsca pracy.

 9 Bydgoszcz to liczące się w kraju centrum kultury, o ugruntowanej pozycji działających 
placówek oraz o wysokiej randze imprez.

 9 Bydgoszcz to wiodący w kraju ośrodek sportowy, oferujący szereg imprez o randze 
krajowej i międzynarodowej, posiadający wiele obiektów sportowych i klubów oraz 
zapewniający mieszkańcom czynną rekreację. To miasto o zagospodarowanej zieleni 
parkowej i leśnej oraz dysponujące atrakcyjną ofertą wypoczynkowo-turystyczną na 
bazie Bydgoskiego Węzła Wodnego.

Wizja Bydgoszczy, będącej miastem rozwijającym się na bazie silnej, nowoczesnej i inno-
wacyjnej gospodarki, nie jest utopijna, nierealna. Ma ona bowiem silne podstawy tkwią-
ce w pracowitości i przedsiębiorczości mieszkańców miasta. Jej urzeczywistnieniu służą 
sformułowane cele strategiczne, których realizacja za pośrednictwem 15 programów 
będzie sukcesywnie monitorowana.



IV. misja  Samorządu Bydgoszczy
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Działalność samorządu ma na celu zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb mieszkańców miasta poprzez realizację za-
dań poprawiających funkcjonowanie organizmu miejskiego 
i jakość życia w mieście oraz oferowanie usług publicznych 
na wysokim poziomie. Jednak na warunki życia w mieście 
wpływa wiele różnych czynników, dlatego też, realizacja wi-
zji rozwoju Bydgoszczy jest wyzwaniem dla wszystkich jego 
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji. Nato-
miast koordynowanie tego procesu oraz zachowanie jego 
ciągłości jest zadaniem kolejnych władz samorządowych 
miasta.
Innymi słowy zadaniem samorządu jest podejmowanie, in-
spirowanie i integrowanie działań, które wykorzystując dzie-
dzictwo kulturowe i walory przyrodnicze oraz aktywność 
i zaangażowanie mieszkańców, uczynią Bydgoszcz miastem 
spełniającym docelową wizję jego rozwoju. 
Misja będąca jednocześnie celem nadrzędnym „Strategii 
Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”, to:

Gospodarna Bydgoszcz przyjazna dla 
każdego będąca:

 9 nowoczesną i funkcjonalną metropolią, sprzyjającą roz-
wojowi innowacyjnej gospodarki,
 9miastem bezpiecznym, przyjaznym ludziom i środowisku, 
zapewniającym wysoką jakość życia,
 9 znaczącym krajowym i międzynarodowym ośrodkiem 
naukowym, kulturalnym, sportowym, turystycznym i ad-
ministracyjnym.

Sformułowana misja pozwoliła na wyodrębnienie trzech za-
sadniczych aspektów, na których powinny skupiać się dzia-
łania rozwojowe tj.: rozwój lokalnej gospodarki oparty na 
współpracy z nauką, podniesienie jakości życia mieszkań-
ców oraz wzmocnienie funkcji metropolitalnych Bydgoszczy. 
Stały się one podstawą do określenia celów strategicznych.



VI. cele  strategiczne
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Port Lotniczy

CEL STRATEGICZNY I
Wzmocnienie i rozwój funkcji metropolitalnych Bydgoszczy

W krajowych dokumentach planistycznych metropolie postrzegane są jako kluczowe 
obszary kreowania wzrostu społeczno-gospodarczego.
Bydgoszcz – będąca ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, 
naukowym i sportowym – skutecznie aspiruje do miana metropolii, sukcesywnie wzmac-
niając określone funkcje. Celem podejmowanych działań jest nie tylko wzmocnienie 
tych funkcji, ale również wykreowanie Bydgoszczy jako wiodącego ośrodka o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym poprzez poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i poszerzenie przestrzeni 
dla biznesu, wzmocnienie prestiżu i rozwoju szkolnictwa wyższego oraz szersze wykorzy-
stanie potencjału kulturalnego i sportowego.
Działania wzmacniające funkcje metropolitalne Bydgoszczy oraz integrujące ośrodek 
wiodący z miastami i gminami sąsiednimi, wpłyną na podniesienie konkurencyjności 
i atrakcyjności zarówno miasta, jak i obszaru funkcjonalnego w stosunku do innych pol-
skich i europejskich miast.
Osiągnięciu wyznaczonego celu służyć będzie realizacja działań związanych z:

 9 rozwojem funkcji metropolitalnych Bydgoszczy (nauka, kultura, zdrowie, sport, admini-
stracja publiczna, sądownictwo, wojsko, transport), 

 9 wzmacnianiem interdyscyplinarnych powiązań między Bydgoszczą, a miastami i gmi-
nami tworzącymi funkcjonalny obszar miasta, 

 9 rozwojem współpracy międzynarodowej i krajowej.

Cele operacyjne:
I.1. Wzmocnienie istniejących i rozwój nowych powiązań funkcjonalno-przestrzen-

nych miejskiego obszaru funkcjonalnego na rzecz silnej metropolii
I.2. Wzmocnienie statusu miasta jako ośrodka uniwersyteckiego
I.3. Stworzenie warunków dla rozwoju kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
I.4. Rozwój sportu wyczynowego oraz wzmocnienie pozycji miasta jako ośrodka orga-

nizacji prestiżowych imprez sportowych
I.5. Podniesienie rangi miasta jako siedziby administracji rządowej, samorządowej, 

sądowniczej i wojskowej oraz instytucji i organizacji krajowych i międzynarodo-
wych

I.6. Uczestnictwo Bydgoszczy w związkach i organizacjach miast oraz aktywność 
w zakresie kontaktów międzynarodowych



 

VI. cele  strategiczne
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CEL STRATEGICZNY II 
Wykreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki 

Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy jest podstawowym czyn-
nikiem wpływającym na poziom konkurencyjności miasta, oraz celem podej-
mowanych działań przez władze samorządowe Bydgoszczy. Znaczący wpływ 
na rozwój innowacyjności w gospodarce ma współpraca i transfer wiedzy po-
między firmami, a instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi. 
Z drugiej strony rozwój gospodarczy stanowi o materialnych podstawach życia 
mieszkańców, dlatego istotę tego celu trudno przecenić. 
Dla kondycji lokalnej gospodarki ważny jest zarówno rozwój lokalnego biznesu, 
jak i pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych. Silnie rozwijającą się w ostatnich la-
tach gałęzią gospodarki jest sektor usług turystycznych, dlatego miasto będzie 
wzmacniać swoją ofertę zwłaszcza w zakresie turystyki kongresowej, biznesowej 
i wodnej. 
Osiągnięciu wyznaczonego celu służyć będzie realizacja działań związanych z:

 9 umacnianiem potencjału ekonomicznego Bydgoszczy opartego na wiedzy, 
 9 aktywizacją rynku pracy, 
 9 umacnianiem pozycji miasta jako ośrodka targowo-wystawienniczego, 
 9 rozwojem rynku usług turystycznych. 

Cele operacyjne
II.1. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju jednostek naukowych 

oraz efektywnego wykorzystania wyników badań w gospodarce
II.2. Podniesienie poziomu nowoczesności i innowacyjności bydgoskich firm 

poprzez rozwój współpracy nauki z gospodarką
II.3. Stworzenie warunków do inwestowania w Bydgoszczy
II.4. Wzrost aktywności gospodarczej istniejących podmiotów
II.5. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości bydgoszczan
II.6. Umocnienie pozycji Bydgoszczy jako ośrodka targowo-wystawiennicze-

go oraz miasta kongresów i zjazdów międzynarodowych i krajowych
II.7. Stworzenie warunków dla rozwoju sektora usług turystycznych
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VI. cele  strategiczne

CEL STRATEGICZNY III 
Ukształtowanie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury tech-
nicznej oraz ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju

Jednym z ważniejszych elementów substancji miejskiej jest infrastruktura transportowa 
(drogowa, kolejowa, lotnicza, wodna) i techniczna (cieplna, elektryczna, gazowa i wod-
no-ściekowa), których kompleksowy rozwój wpłynie na ukształtowanie ładu przestrzen-
nego zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców miasta. Elementem ściśle związanym 
z infrastrukturą jest komunikacja zbiorowa, której wzrost zasięgu i poziomu oferowanych 
usług jest jednym z ważniejszych zamierzeń władz samorządowych Bydgoszczy.
Innym, równie ważnym przedsięwzięciem jest ochrona środowiska naturalnego, którego 
jakość zależy w dużej mierze od działań w zakresie gospodarki komunalnej (ścieki, od-
pady) oraz tych, związanych z ochroną wód powierzchniowych, powietrza i ogranicza-
jących hałas.
Istotne znaczenie mają także działania związane z rozwojem infrastruktury informatycz-
nej, która upowszechnia dostęp do Internetu, a w konsekwencji wspiera rozwój cyfryza-
cji. 
Aby mieszkańcom żyło się lepiej niezbędny jest odpowiedni ład przestrzenny, a co za 
tym idzie rosnąca jakość przestrzeni miejskiej, która docelowo wzrośnie m.in. poprzez re-
witalizację terenów zdegradowanych.
Osiągnięciu wyznaczonego celu służyć będzie realizacja działań związanych z:

 9 usprawnieniem infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, 
 9 poprawą i ochroną środowiska naturalnego,
 9 kształtowaniem ładu przestrzennego, 
 9 rozwojem cyfryzacji (e-usługi),
 9 przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

Cele operacyjne
III.1. Rozwój transportu zbiorowego
III.2. Rozwój układu drogowego
III.3. Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna obszaru funkcjonalnego mia-

sta
III.4. Poprawa i ochrona środowiska naturalnego
III.5. Rozwinięta infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – cyfryzacja  
III.6. Wysoka jakość usług infrastrukturalnych
III.7. Ład przestrzenny i poprawa jakości przestrzeni publicznej
III.8. Zrewitalizowane tereny zdegradowane



 

VI. cele  strategiczne
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CEL STRATEGICZNY IV 
Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców 
Bydgoszczy 
Mieszkańcy Bydgoszczy są jej podstawową wartością. Kondycja, kreatywność i zaangażo-
wanie lokalnej społeczności w działalność społeczno-gospodarczą mają zasadniczy wpływ 
na tempo oraz kierunki rozwoju miasta. Dlatego też, działania samorządu miasta skierowane 
będą na stałe podnoszenie jakości i poziomu życia bydgoszczan. Równie ważne jest wykre-
owanie możliwości samorealizacji mieszkańców oraz stworzenie warunków by stali się współ-
gospodarzami mającymi wpływ na podejmowane decyzje dotyczące warunków ich życia 
poprzez współpracę i współdziałanie z instytucjami miejskimi, w tym samorządowymi. 
Możliwe to będzie dzięki zapewnieniu szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług oraz stwo-
rzeniu sprawnego obiegu informacji i wymiany poglądów z wykorzystaniem technologii cyfro-
wych. 
Osiągnięciu wyznaczonego celu służyć będzie realizacja działań związanych z:

 9 poprawą warunków mieszkaniowych, 
 9 podniesieniem jakości i dostępności usług: ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rekreacji i 
sportu, 
 9 wzrostem poziomu bezpieczeństwa, 
 9 rozwojem kapitału ludzkiego i społecznego,
 9 promocją oraz budową wizerunku i marki miasta.

Realizowane działania skierowane będą nie tylko do mieszkańców miasta, ale mają również 
wpływać na podejmowanie decyzji o zamieszkaniu w Bydgoszczy osób z zewnątrz np. absol-
wentów uczelni, naukowców, artystów, inwestorów. 

Cele operacyjne:
IV.1. Poprawa warunków mieszkaniowych
IV.2. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych
IV.3. Wysoka jakość kształcenia, opieki i wychowania
IV.4. Powszechny dostęp do kultury oraz korzystania z jej walorów i dóbr przez mieszkańców
IV.5. Szeroka, ogólnodostępna baza sportowo-rekreacyjna służąca wzrostowi aktywnośc 

fizycznej mieszkańców
IV.6. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
IV.7. Stworzenie warunków sprzyjających włączeniu społecznemu
IV.8. Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej oraz wysoka aktyw-

ność społeczna mieszańców
IV.9. Skuteczna promocja miasta i jego walorów
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Osiągnięcie zamierzonych 
celów strategicznych 
możliwe będzie dzięki 
wdrażaniu prorozwojowych 
przedsięwzięć i projektów.  
Dla sprawnego zarządzania, 
wybrane działania i główne 
zadania, pogrupowane 
zostały w ramach 

15 PROGRAMÓW 
obejmujących kluczowe dla rozwoju Byd-
goszczy obszary: 

1. Metropolitalna Bydgoszcz
2. Mieszkajmy w Bydgoszczy
3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
4. Przestrzeń dla biznesu
5. Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie
6. Cyfrowa Bydgoszcz
7. Bydgoszcz na fali
8. Przyjazne miasto dla środowiska
9. Edukacja dla każdego
10. Żyjmy razem i zdrowo
11. Bezpieczna Bydgoszcz
12. Obywatelska Bydgoszcz 
13. Miasto nauki
14. Kultura energią miasta
15. Sportowa Bydgoszcz



METROPOLITALNA 
Bydgoszcz

planoWane 
pRzedSięWzięcia 

i GłóWne zadania
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VII. programy  sektorowe

PROGRAM NR 1 
Metropolitalna Bydgoszcz

Celem programu jest wzmocnienie roli i podniesienie kon-
kurencyjności Bydgoszczy wraz z jej obszarem funkcjonal-
nym jako ośrodka metropolitalnego o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym oraz integracja funkcjonalno-prze-
strzenna miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Obszary metropolitalne są najważniejszymi ośrodkami go-
spodarczymi, naukowymi, kulturalnymi i polityczno-admini-
stracyjnymi na świecie. Stanowią one tzw. bieguny wzro-
stu, dlatego rozwój dużych miast jest silnie akcentowany 
w dokumentach planistycznych krajowych i europejskich. 
W ramach polityki terytorialnej nacisk położony jest na in-
tegrację i rozwój współpracy w ramach obszarów funkcjo-
nalnych miast.
Realizacja programu przyczyni się do wzmocnienia roli Byd-
goszczy jako ośrodka o znaczeniu krajowym i międzynaro-
dowym poprzez poprawę wewnętrznej i zewnętrznej do-
stępności komunikacyjnej, podniesienie konkurencyjności 
lokalnej gospodarki, rozwój funkcji metropolitalnych, w tym 
wzmocnienie szkolnictwa wyższego oraz szersze wykorzy-
stanie potencjału naukowego, kulturalnego i sportowego 
miasta.
Na kształtowanie i rozwój obszaru metropolitalnego będą 
miały wpływ działania integrujące Bydgoszcz z miastami 
i gminami sąsiednimi, szczególnie w zakresie transportu, 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Istot-
nym elementem działań będzie budowa struktur organi-
zacyjnych i administracyjnych dla obszaru funkcjonalnego 
miasta. 
Instrumentem rozwoju obszarów funkcjonalnych miast wo-
jewódzkich, w okresie 2014-2020, będą Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne. W województwie kujawsko-pomorskim 
funkcjonować będzie jeden związek ZIT obejmujący obszar 
funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia.

a. Budowa konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki: 
 9 Rozwój instytucji naukowych i innowacyjnych
 9 Tworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębior-
ców, szczególnie branż kluczowych

 9 Stwarzanie warunków dla rozwoju sektorów kreatyw-
nych

 9 Przygotowanie obszarów pod inwestycje oraz rozbudo-
wa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju gospodarki

 9 Rozwój powiązań klastrowych

b. Rozwój funkcji symbolicznych budujących międzynaro-
dowy charakter i ponadregionalną rangę miasta:

 9 Interaktywne Centrum Nauki (rewitalizacja Młynów Ro-
thera)

 9Wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycznej na 
Placu Teatralnym

 9 Utworzenie sceny teatralnej poprzez przebudowę i mo-
dernizację obiektu dawnego Teatru Kameralnego

 9 Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej i jej 
otoczenia

 9 Rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego im. Hieroni-
ma Konieczki 

 9Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych o randze 
krajowej i międzynarodowej

 9 Realizacja przedsięwzięć kształtujących wizerunek/toż-
samość Bydgoszczy jako miasta nad wodą (Bydgoski 
Węzeł Wodny)

 9 Promocja dziedzictwa kulturowego

c. Wspieranie działań wzmacniających funkcje metropo-
litalne Bydgoszczy i jej pozycję jako ważnego ośrodka 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym:

 9 Dążenie do umiejscawiania w Bydgoszczy kolejnych od-
działów, placówek, delegatur administracji rządowej, 
regionalnej, sądownictwa, wojska itp.

 9 Tworzenie warunków dla lokalizacji w Bydgoszczy cen-
tral i przedstawicielstw organizacji oraz instytucji krajo-
wych i międzynarodowych

 9 Aktywny udział w pracach związków i organizacji miast 
na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodo-
wym, współpraca z metropoliami polskimi i europejskimi 

 9 Promocja miasta
 9 Rozwój lokalnych mediów

 9Wspieranie rozwoju bydgoskich uczelni
 9Wspieranie projektów budujących prestiż miasta (na-
uka, kultura, sport, specjalistyczne usługi zdrowotne)

d.Rozwój połączeń Bydgoszczy z polską i europejską sie-
cią transportową, sprawne połączenie z innymi ośrod-
kami metropolitalnymi:
 9 Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-
Cotoń
 9 Budowa drogi ekspresowej S-10
 9 Rozbudowa drogi krajowej nr 80 i nr 25
 9 Rozbudowa infrastruktury Międzynarodowego Portu Lot-
niczego w Bydgoszczy im. Ignacego Jana Paderewskie-
go, w tym terminal Cargo
 9 Rozbudowa siatki międzynarodowych i krajowych po-
łączeń lotniczych, w tym zapewniających bezpośredni 
kontakt z dużymi portami przesiadkowymi w Europie
 9 Modernizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory 
-Tczew i nr 18 Kutno-Piła
 9 Rozwój międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-40

e. Usprawnienie komunikacji w obszarze funkcjonalnym 
miasta:
 9 Budowa zintegrowanej sieci transportu szynowego wraz 
z zakupem taboru w ramach obszaru funkcjonalnego 
miasta (niskoemisyjny transport miejski)
 9 Rozbudowa podstawowego układu drogowego w ob-
szarze funkcjonalnym miasta
 9 Budowa linii kolejowej dla poprawy dostępności portu 
lotniczego w Bydgoszczy
 9 Integracja systemów komunikacji publicznej w obszarze 
funkcjonalnym miasta 
 9 Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Bydgoszcz 
Główna-Gołańcz 
 9 Budowa spójnego systemu dróg rowerowych

f. Realizacja programów rewitalizacji – kompleksowa rewi-
talizacja na wybranych (zdegradowanych) obszarach 
bydgoskiego obszaru funkcjonalnego:
 9 Rewitalizacja dróg wodnych oraz terenów nadrzecz-
nych w obszarze funkcjonalnym miasta
 9 Utworzenie turystycznego szlaku wodnego na rzece 
Brdzie na odcinku Bydgoszcz – Zalew Koronowski instru-
mentem rozwoju turystyki wodnej w regionie

 9 Rewitalizacja na cele rekreacyjno-sportowe terenów 
zieleni
 9 Rewitalizacja terenów śródmiejskich
 9 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich

g. Wspieranie i realizacja działań na rzecz gospodarki ni-
skoemisyjnej w obszarze funkcjonalnym miasta

h. Ochrona środowiska:
 9 Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych dla BTOM
 9 Stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami 
w obszarze metropolitalnym w oparciu o Zakład Ter-
micznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 
w Bydgoszczy
 9 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej umożliwia-
jącej gminom ościennym korzystanie z bydgoskiego sys-
temu wodno-kanalizacyjnego
 9Wspólne działania na rzecz ochrony obszarów cennych 
przyrodniczo
 9 Promowanie działań proekologicznych
 9Wzbogacenie oferty rekreacyjnej wokół Bydgoszczy

i. Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
i ochrony porządku publicznego w obszarze funkcjonal-
nym miasta:
 9 Budowa systemu monitorowania, informowania, ostrze-
gania i alarmowania
 9 Modernizacja istniejących i budowa nowych elemen-
tów systemu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo-
żarowej, przed podtopieniami, a także dla innych syste-
mów ratowniczych i bezpieczeństwa

j. Budowa struktur organizacyjnych i administracyjnych 
obszaru funkcjonalnego miasta
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a. Stworzenie atrakcyjnej oferty terenów pod budownic-
two mieszkaniowe odpowiadającej różnorodnym po-
trzebom mieszkańców, umożliwiającej rozwój zróżnico-
wanych form budownictwa mieszkaniowego:

 9 Opracowywanie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów z funkcją mieszka-
niową

 9 Przeprowadzanie podziałów geodezyjnych i niezbęd-
nych regulacji własnościowych gruntów na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

 9 Budowa sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego oraz 
rozwój systemu komunikacji na terenach przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe

b. Wspieranie realizacji budownictwa mieszkaniowego:
 9Wspieranie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego 

 9 Stworzenie oferty działek miejskich przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe

 9 Realizacja inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta 
z wykorzystaniem instrumentów partnerstwa publiczno
-prywatnego

c. Stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej w celu zapew-
nienia mieszkań rodzinom z budynków zagrożonych 
katastrofą budowlaną, wykwaterowywanym w związ-
ku z inwestycjami miejskimi oraz dla osób będących 
w trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej:

 9 Zwiększenie liczby lokali socjalnych 
 9 Tworzenie lokali zamiennych w miejskim zasobie miesz-
kaniowym

 9 Likwidacja pustostanów poprzez wykonanie remontów 
i wyznaczanie w nich lokali socjalnych oraz lokali wynaj-
mowanych na czas nieoznaczony, a także sprzedaż lo-
kali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 
na zasadach wolnorynkowych

 9 Utworzenie niezbywalnego zasobu mieszkaniowego 
Miasta

 9 Realizacja inwestycji mieszkaniowych, w tym przez BTBS 
Sp. z o.o.

d. Modernizacja zasobów mieszkaniowych kształtująca 
przyjazną i bezpieczną przestrzeń:

 9 Poprawa standardu i jakości technicznej wyposażenia 
istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych

 9 Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, 
prowadząca w efekcie do poprawy stanu techniczne-
go lokali i budynków

 9 Zagospodarowywanie przestrzeni publicznych oraz mo-
dernizacja infrastruktury poprawiająca jakość zamiesz-
kania

e. Rewitalizacja terenów śródmiejskich wzmacniająca 
funkcje centrotwórcze, kulturalne, turystyczno-rekre-
acyjne itp. oraz wprowadzająca atrakcyjne rozwiąza-
nia architektoniczne:

 9 Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta
 9 Zakończenie rewitalizacji Wyspy Młyńskiej – Młyny Ro-
thera 

 9 Renowacja „Wenecji Bydgoskiej”
 9 Rewitalizacja związana z nadaniem nowych funkcji te-
renów i budynków osiedla „Londynek”

 9 Rewitalizacja kwartałów zachodniej części Śródmieścia
 9 Restauracja secesyjnej zabudowy Bydgoszczy

f. Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni osiedli 
mieszkaniowych:

 9 Rewitalizacja Starego Fordonu
 9 Rewitalizacja związana z nadaniem nowych funkcji te-
renów i budynków osiedli barakowych

 9 Realizacja projektów związanych z zagospodarowa-
niem przestrzeni publicznych i ładem przestrzennym te-
renów osiedli mieszkaniowych

PROGRAM NR 2
Mieszkajmy w Bydgoszczy

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkań-
ców Bydgoszczy oraz zwiększenie atrakcyjności zamieszka-
nia. 
Istniejące w Bydgoszczy zasoby mieszkaniowe nie gwaran-
tują samodzielnego mieszkania każdej rodzinie, ponadto 
nie zawsze spełniają standardy odpowiadające potrze-
bom i wymaganiom mieszkańców. W zakresie infrastruktury 
mieszkaniowej, zarówno pod względem zasobów mieszka-
niowych, jak również pod względem liczby oddawanych 
do użytkowania mieszkań, Bydgoszcz wypada niekorzystnie 
na tle pozostałych miast wojewódzkich. Problemem w ska-
li miasta jest również dekapitalizacja dużej części zasobów 
mieszkaniowych i infrastrukturalnych oraz znaczny udział 
przestrzeni publicznej o niskiej jakości. Od kilkunastu lat noto-
wany jest systematyczny spadek liczby ludności Bydgoszczy, 
który związany jest między innymi z intensywnym procesem 
suburbanizacji zachodzącym w gminach ościennych.
Program skupia się na działaniach będących odpowiedzią 
na potrzeby w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 
i rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście. Nie-
zbędne działania, które należy podjąć to realizacja nowego 
budownictwa (szeroka oferta, zaspokajająca różnorodne 
potrzeby) oraz kompleksowa modernizacja znacznej części 
istniejących zasobów mieszkaniowych, z uwzględnieniem 
ładu przestrzennego i podniesieniem standardów technicz-
nych oraz estetycznych wszystkich elementów zagospo-
darowania. Istotne będą również działania rewitalizacyjne 
m.in. podnoszące atrakcyjność zamieszkania w centrum 
miasta (rozwój do wewnątrz).
Podejmowane przedsięwzięcia przyczyniać się będą do za-
trzymania obecnych i przyciągania nowych, potencjalnych 
mieszkańców miasta.   
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PROGRAM NR 3 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Cele programu:
 9 rozwój współpracy bydgoskich instytucji naukowo-ba-
dawczych z miejscowymi przedsiębiorcami w sferze 
technologii produkcji i świadczonych usług,

 9 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospo-
darki lokalnej,

 9 zwiększenie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa 
mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału absolwen-
tów bydgoskich uczelni,

 9 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy.
Stan gospodarki i rozwój miasta są uzależnione od konku-
rencyjności lokalnych firm i liczby miejsc pracy, które one 
oferują. Niestety nie we wszystkich aspektach życie gospo-
darcze funkcjonuje poprawnie. Do problemów bydgoskiej 
gospodarki można zaliczyć m.in.: wysoki poziom bezrobo-
cia (także osób z wyższym wykształceniem) i spadek liczby 
miejsc pracy, brak sektora/branży wiodącej, wyprowa-
dzanie siedzib dużych firm z Bydgoszczy, niską konkuren-
cyjność bydgoskich przedsiębiorstw, niewystarczający 
dostęp do środków finansowych na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz instytucji wspierających przedsiębior-
czość.
Działania programu będą podnosić konkurencyjność go-
spodarki. Ukierunkowane są one na wspieranie firm i insty-
tucji upowszechniających innowacyjne technologie oraz 
takie, które tworzą nowe miejsca pracy. Ważnym elemen-
tem będzie stwarzanie warunków do rozwoju sektorów 
kreatywnych. Program skupia się na zadaniach dotyczą-
cych tworzenia zaplecza naukowo-badawczego działa-
jącego na rzecz przedsiębiorców, rozwoju współpracy na-
uki z gospodarką, tworzenia sieci współpracy oraz rozwoju 
otoczenia biznesu. Ponadto wspierana będzie przedsię-
biorczość i aktywność gospodarcza mieszkańców.

a. Rozwój zaplecza naukowo-badawczego oraz współ-
pracy instytucji nauki z lokalnymi przedsiębiorcami: 
 9 Realizacja Regionalnego Centrum Innowacyjności – Re-
gionalne Centrum Transferu i Transformacji Technologii 
(UTP, UKW)
 9 Kujawsko-Pomorskie Centrum Bezpiecznej Żywności 
(UTP)
 9 Centrum Zaawansowanych Technologii Nauk Technicz-
nych (UTP)
 9 Europejskie Centrum Mikotoksyn (UKW)
 9 Centrum Nauk Ścisłych, Technicznych i Przyrodniczych 
(UKW)
 9 Bydgoskie Centrum Rozwoju Naukowo-Technologiczne-
go Przedsiębiorstw (WSG)
 9 Kreowanie nowych kierunków kształcenia studentów, 
reagujących elastycznie na długofalowe trendy rynku 
pracy

b. Tworzenie i rozwój wyspecjalizowanych instytucji wspie-
rających i upowszechniających otoczenie biznesu, 
przedsiębiorczość i innowacje:
 9 Budowa Inkubatora Innowacyjności na terenie Bydgo-
skiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
 9 Budowa inkubatora przedsiębiorczości
 9 Budowa Centrum Transferu Technologii i Innowacji na 
terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego
 9 Rozwój działań Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości (AIP)
 9 Rozwój w Bydgoszczy branż oferujących usługi dla biz-
nesu
 9 Utworzenie Inkubatora Przemysłów Kreatywnych
 9Wspieranie przez władze miasta wspólnych przedsię-
wzięć samorządów gospodarczych, partnerów zagra-
nicznych oraz ośrodków wspierania biznesu
 9 Rozwój instytucji i instrumentów finansowego wsparcia 
przedsiębiorczości i innowacyjności 
 9 Rozwój i tworzenie instytucji wspierających innowacyj-
ność przedsiębiorstw 
 9Wspieranie działań innowacyjnych na rzecz gospodarki 
przez Biuro Upowszechniania Nauki UKW 

c. Wspieranie powiązań kooperacyjnych firm w ramach 
istniejących i nowotworzonych klastrów

d. Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych 
tworzących nowe miejsca pracy, szczególnie firm in-
nowacyjnych, wdrażających zaawansowane technolo-
gie:
 9 Rozwój bazy danych o istniejących uzbrojonych nieru-
chomościach pod nowe inwestycje 
 9 Udział w targach i wystawach branżowych o charakte-
rze międzynarodowym wraz z przygotowaniem materia-
łów prezentujących ofertę inwestycyjną Bydgoszczy

e.Podnoszenie aktywności zawodowej bydgoszczan oraz 
rozwój postaw proprzedsiębiorczych:
 9 Organizacja programów na rzecz aktywizacji zawodo-
wej i podnoszenia kompetencji zawodowych bydgosz-
czan wraz z rozwojem systemu szkoleń i warsztatów
 9 Cykliczne szkolenia specjalistyczne i seminaria dla przed-
siębiorców, szczególnie sektora MŚP
 9 Działania wspierające proprzedsiębiorcze postawy 
osób bezrobotnych, młodzieży i absolwentów
 9 Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy, sku-
tecznych form pośrednictwa i poradnictwa zawodowe-
go
 9Współorganizacja i uczestnictwo w targach pracy
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a. Przygotowywanie terenów oraz ofert inwestycyjnych 
dla przyszłych inwestorów i ich promocja:

 9 Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów inwestycyjnych oraz tere-
nów, dla których przewidziana jest zmiana funkcji

 9 Regulowanie stanu prawnego gruntów
 9 Budowa infrastruktury technicznej (uzbrojenia) terenów 
inwestycyjnych

 9 Rozbudowa infrastruktury i poszerzenie obszaru Bydgo-
skiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

 9 Poprawa obsługi komunikacyjnej istniejących i przy-
szłych terenów inwestycyjnych

 9 Skuteczna promocja terenów o podwyższonej atrakcyj-
ności inwestycyjnej

 9 Rozwój parków biurowych klasy A i B+

b. Rewitalizacja terenów służących rozwojowi funkcji go-
spodarczych i przekształcanie terenów poprzemysło-
wych:

 9 Budowa na terenie Bydgoszcz Wschód nowoczesnego 
centrum biznesowego (Scanpark Business Center) wraz 
z osiedlem mieszkaniowym

 9 Aktywizacja gospodarcza terenów zdegradowanych 
(dawnych pól irygacyjnych), położonych w rejonie ulic: 
Chemicznej, Hutniczej i Mokrej w Bydgoszczy 

 9 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych „Za-
chem”

 9 Zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Pilickiej 6 
pod nowe funkcje 

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnego MAKRUM 

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnego ROMET-u

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnego ORTIS-u 

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Zygmunta Augu-
sta 

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnego FOTON-u przy ul. Pięknej 

 9 Rewitalizacja obszaru i obiektów poprzemysłowych 
dawnej Spółdzielni Pracy ZENIT przy ul. Kościuszki 12 

c. Umocnienie roli Bydgoszczy jako miasta targów, kon-
gresów, zjazdów, konferencji i spotkań międzynarodo-
wych i krajowych oraz turystyki biznesowej:

 9 Budowa Centrum Targowo-Wystawienniczego na tere-
nie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku

 9 Zagospodarowanie Placu Teatralnego – m.in. budowa 
reprezentacyjnego obiektu o funkcji kongresowej, kultu-
ralnej (Wielofunkcyjny kompleks kreatywności artystycz-
nej)

 9Współpraca miasta z organizatorami targów, kongre-
sów, zjazdów i konferencji

 9 Rozwój bazy noclegowej
 9 Przygotowanie atrakcyjnej oferty pobytowej dla uczest-
ników różnorodnych spotkań w Bydgoszczy

 9 Rozbudowa i udoskonalenie systemu promocji i infor-
macji turystycznej

d. Prowadzenie kampanii promocyjnych oraz działań 
związanych z wizerunkiem miasta i budową jego marki:

 9 Kampanie promocyjne budujące pozytywne skojarze-
nia dotyczące wizerunku Bydgoszczy i sposobu jej po-
strzegania, zarówno wśród potencjalnych inwestorów 
jak i kontrahentów przybywających do naszego miasta

 9 Uczestnictwo w targach, wystawach; inicjowanie, or-
ganizacja i promocja imprez oraz wydarzeń kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych i biznesowych

 9 Budowa Systemu Identyfikacji Miejskiej 

PROGRAM NR 4 
Przestrzeń dla biznesu

Cele programu:
 9 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy,
 9 wzmocnienie rangi miasta jako ośrodka targowo-wysta-
wienniczego oraz turystyki biznesowej,
 9 wypromowanie Bydgoszczy jako miasta atrakcyjnego dla 
inwestorów, turystów i gości.

Przestrzeń dla biznesu jest szerszym pojęciem, obejmującym 
całokształt działań i przedsięwzięć oraz warunków, które 
mają wpływ na prowadzenie i rozwijanie działalności gospo-
darczej. Bydgoszcz posiada potencjał (atuty), który może 
podnieść jej atrakcyjność inwestycyjną, jednak obecnie nie 
jest on w pełni wykorzystany. Jednym z atutów są istniejące 
w mieście tereny, które mogą być wykorzystane pod przy-
szłe inwestycje i działalność gospodarczą. 
Realizacja programu służyć będzie m.in. skuteczniejszemu 
zachęcaniu inwestorów poprzez lepsze wykorzystanie po-
tencjału, jakim dysponuje Bydgoski Park Przemysłowo-Tech-
nologiczny oraz umiejscowiona na jego terenie podstre-
fa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowane 
przedsięwzięcia przyczynią się do aktywizacji terenów już 
zainwestowanych, przy jednoczesnym poszukiwaniu miejsc 
(baza ofert inwestycyjnych) dla lokalizacji przyszłych przed-
sięwzięć. Ważnym zadaniem będzie poprawa warunków 
przestrzennych – tereny te będą sukcesywnie wzbogacane 
o niezbędną dla nich infrastrukturę techniczną. Istotnym ele-
mentem programu są działania rewitalizacyjne, zmierzające 
do przywrócenia aktywności gospodarczej terenom zde-
gradowanym, przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury na 
potrzeby turystyki biznesowej. Kompleksowa realizacja pro-
gramu wraz ze wzmacnianiem funkcji targowo-wystawien-
niczej miasta oraz działaniami promocyjnymi przyczyni się 
do podniesienia rangi Bydgoszczy na mapie atrakcyjności 
inwestycyjnej kraju.
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PROGRAM NR 5 
Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie
Celem programu jest zwiększenie dostępności komunika-
cyjnej Bydgoszczy – stworzenie zrównoważonego, spójne-
go i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 
Pomimo, że Bydgoszcz stanowi ważny węzeł komunika-
cyjny, istniejąca w mieście infrastruktura transportowa, 
w tym Międzynarodowy Port Lotniczy, nie spełnia wymo-
gów szybko rozwijającej się gospodarki oraz potrzeb zwią-
zanych z mobilnością mieszkańców. Uboga oferta połą-
czeń lotniczych i brak dróg szybkiego ruchu w otoczeniu 
Bydgoszczy powoduje spadek atrakcyjności miasta (m.in. 
w aspekcie gospodarczym). Podstawowy układ drogowy 
Bydgoszczy także nie odpowiada obecnym potrzebom, 
co skutkuje obniżoną przepustowością, niższym poziomem 
bezpieczeństwa i niekorzystnym oddziaływaniem na śro-
dowisko. Problemem jest również niespójny system dróg 
rowerowych. 
Przez obszar miasta przebiegają linie kolejowe o dużym 
znaczeniu dla kraju, jednak znaczenie kolei w podróżach 
wewnątrzmiejskich jest niewielkie (układ kolejowy jest 
mało zintegrowany z miejskimi podsystemami transporto-
wymi). Zastrzeżenia budzi także stan techniczny istniejącej 
infrastruktury. 
Istnieje również możliwość wykorzystania połączeń Byd-
goszczy z krajami Europy drogą wodną, bowiem w ob-
szarze miasta krzyżują się korytarze systemu śródlądowych 
dróg wodnych: E-40 i E-70. 
Wobec istniejących problemów, wyzwaniem programu 
jest wdrażanie przedsięwzięć i działań usprawniających 
funkcjonowanie systemu transportowego. Umożliwią one 
lepszy dostęp do miasta i sprawne przemieszczanie się 
w jego granicach z zachowaniem zasad zrównoważone-
go rozwoju. Szczególnie istotny jest rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego. 

a. Rozbudowa komunikacji szynowej i zwiększenie jej 
udziału w przewozach pasażerskich:

 9 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebu-
dową układu drogowego 

 9 Budowa trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej wraz z rozbu-
dową układu drogowego 

 9 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. 
Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego

 9 Budowa trasy tramwajowej w ciągu ulic: Solskiego, Pięk-
nej, Szubińskiej, Kruszwickiej wraz z rozbudową układu 
drogowego 

b. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu 
zbiorowego oraz zakup nowoczesnego taboru:

 9 Przebudowa sieci, węzłów i przystanków transportu szy-
nowego 

 9 Budowa bus pasów
 9 Budowa i modernizacja przystanków autobusowych 
 9 Adaptacja zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej do 
obsługi tramwajów niskopodłogowych 

 9 Zakup taboru autobusowego i tramwajowego 
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 

 9 Zakup jednostek pływających oraz rozbudowa infra-
struktury związanej z funkcjonowaniem tramwaju wod-
nego

c. Wprowadzenie inteligentnych systemów transporto-
wych (ITS) jako nowoczesnego systemu zarządzania ru-
chem, transportem zbiorowym, przestrzenią parkingową 
oraz opłatami za korzystanie z usług komunikacji zbio-
rowej i parkingowych:

 9 Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
 9 Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego 

d. Integracja systemów transportowych poprzez budowę 
zintegrowanych węzłów transportowych łączących róż-
ne środki transportu (kolej, tramwaj, autobus, rower, ko-
munikacja indywidualna):

 9 Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego 
w Bydgoszczy 

 9 Budowa zintegrowanych węzłów komunikacyjnych: 
Bydgoszcz Błonie (budowa stacji kolejowej), Bydgoszcz 
Leśna, Bydgoszcz Bielawy 

 9 Przebudowa węzła drogowego ulic: Rejewskiego i For-

dońskiej 
 9 Budowa zintegrowanego węzła transportowego – Wę-
zeł Wschodni

e. Budowa i przebudowa ulic wchodzących w zakres 
układu podstawowego dróg miasta ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunków północ-południe i wschód
-zachód oraz budowa i przebudowa ulic wchodzących 
w system wewnętrznych obwodnic miejskich: 
 9 Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Magnuszewskiej 
 9 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Za-
chodniego do granic miasta
 9 Budowa drugiej jezdni trasy W-Z na odcinku od ul. Sy-
gnałowej do Węzła Zachodniego  
 9 Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadec-
kich do ul. Kamiennej
 9 Budowa połączenia drogowego ulic Mazowieckiej 
i Gdańskiej
 9 Przebudowa ul. Szubińskiej 
 9 Budowa Obwodnicy Południowo - Wschodniej 
 9 Budowa trasy łączącej ul. Grunwaldzką z Trasą W-Z
 9 Budowa ulic: Rydygiera, Ciszewskiego, Matki Teresy 
z Kalkuty i Zamczysko  
 9 Rozbudowa ul. Kolbego z możliwością budowy bezkoli-
zyjnego skrzyżowania z ul. Grunwaldzką 
 9 Budowa skrzyżowania ulic Marszałka Focha - Marcin-
kowskiego oraz ul. Marcinkowskiego do ul. Dworcowej
 9 Przebudowa ul. Glinki
 9 Budowa ul. Nowostromej 
 9 Budowa Zachodniej Obwodnicy Śródmieścia na odcin-
ku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Leszczyna 
 9 Budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty – Górny Taras Fordonu
 9 Budowa węzła drogowego ulic Fordońska – Andersa
 9 Budowa połączenia ul. Kamiennej z ul. Inwalidów/Le-
wińskiego
 9 Modernizacja ulic układu podstawowego, w tym m.in.: 
ul. Nakielskiej, ul. Chodkiewicza, ul. Smukalskiej 

f. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich: 
 9 Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap  
 9 Przebudowa ul. Chmurnej wraz z budową mostu nad 

Brdą łączącego dzielnice Piaski z Czyżkówkiem 
 9 Przebudowa i modernizacja wiaduktów i przepraw mo-
stowych

g. Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym:
 9 Przebudowa ulic, placów i obiektów mostowych w rejo-
nie Starego Rynku 
 9 Budowa ulicy Rekinowej na odc. od ul. Łowiskowej do 
ul. Grunwaldzkiej
 9 Przedłużenie ul. Kieleckiej do ul. Chemicznej
 9 Budowa i przebudowa dróg gminnych o nawierzchni 
nieutwardzonej

h. Rozwój systemu parkingowego w mieście: 
 9 Budowa parkingów kubaturowych włączonych w sys-
tem Park&Ride oraz Park&Go
 9 Rozbudowa stref ruchu uspokojonego

i. Promocja ruchu rowerowego i pieszego poprzez syste-
mowe działania na rzecz rozbudowy i przebudowy dróg 
rowerowych i ciągów pieszych: 
 9 Budowa infrastruktury rowerowej i jej integracja z istnie-
jącymi trasami rowerowymi w powiecie bydgoskim  
 9 Działania promocyjne w zakresie ruchu rowerowego
 9 Budowa przejść podziemnych i nadziemnych na głów-
nych ciągach ruchu kołowego

j. Działania na rzecz utworzenia intermodalnych centrów 
logistycznych kolejowo-drogowo-wodnych, drogowo
-lotniczych oraz dyslokacji istniejących stacji wyładun-
kowych i techniczno-postojowych będących w kolizji 
z rozbudową infrastruktury miejskiej: 
 9 Budowa platformy multimodalnej 
 9 Budowa terminali intermodalnych na terenach inwesty-
cyjnych

k. Ograniczenie dostępności śródmieścia dla komunikacji 
indywidualnej:
 9Wyznaczenie stref pieszych w obszarze Starego Miasta 
i Śródmieścia z uwzględnieniem zrewitalizowanych ulic 
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PROGRAM NR 6 
Cyfrowa Bydgoszcz

Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfro-
wych społeczeństwa oraz upowszechnienie i zwiększenie 
dostępu do technologii cyfrowych. 
Jednym z istotnych czynników stymulujących wzrost gospo-
darczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wy-
korzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Gwałtow-
ny wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych 
drogą elektroniczną i tym samym wykorzystania techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, 
administracji publicznej (e-PUAP – elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej), a także w życiu codzien-
nym obywateli (m.in. Internet, wideomonitoring) wiąże się 
z nowym trendem transformacji cywilizacyjnej – transfor-
macji w kierunku tzw. „społeczeństwa informacyjnego”. 
Budowa społeczeństwa informacyjnego jest zadaniem 
dotyczącym niemal wszystkich dziedzin życia społecz-
no-gospodarczego. Rozwój technologii informatycznych 
i telekomunikacyjnych na przestrzeni ostatnich lat stał się 
głównym motorem zmian i przeobrażeń społecznych, go-
spodarczych i instytucjonalnych. Obok rozwoju infrastruk-
tury, warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
jest wypracowanie potrzeb, postaw i umiejętności pozwa-
lających w pełni korzystać z nowych technologii. 
Program zawiera propozycje zadań nakierowanych na 
stałe i umiejętne wykorzystywanie aktualnie dostępnych 
i przyszłych rozwiązań technologicznych we wszystkich 
dziedzinach życia. Planowane przedsięwzięcia skupiają się 
na: udostępnianiu społeczeństwu i instytucjom podstawo-
wych usług administracji samorządowej wykorzystujących 
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, 
edukacji cyfrowej oraz tworzeniu warunków dla rozwoju 
innowacyjnej gospodarki.

a. Rozbudowa miejskiej infrastruktury teleinformatycznej: 
 9 Rozbudowa sieci szerokopasmowej  
 9Wykorzystywanie nowoczesnych technologii cyfrowych 
w tworzeniu systemu obsługi, informacji i kontaktów 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami
 9Współpraca z sektorem naukowo-badawczym i innowa-
cyjnym na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego 
 9 Budowa radiowych Publicznych Punktów Dostępu do In-
ternetu
 9Wdrażanie systemów teleinformatycznych i telekomuni-
kacyjnych w ramach budowy zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa miasta 

b. Edukacja cyfrowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu:
 9Wykorzystywanie technologii cyfrowych i programów 
edukacji cyfrowej w procesie nauczania i samokształce-
nia
 9 Popularyzacja metod korzystania z usług cyfrowych
 9 Edukacja i szkolenia dla seniorów, osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych  

c. Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji:
 9 Budowa wielokanałowego centrum obsługi interesanta
 9 Budowa zintegrowanego geoportalu 
 9 Rozbudowa i integracja e-usługi jednostek miejskich 
z platformą e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej)

d. Wdrażanie systemów teleinformatycznych podnoszą-
cych efektywność funkcjonowania administracji:
 9 Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumen-
tów
 9 Integracja Systemów Informatycznych – budowa plat-
formy wymiany informacji, dostosowanie systemów infor-
matycznych do pracy w modelu SOA (Service Oriented 
Architecture)
 9 Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (GIS)
 9 Budowa systemu rejestrów i słowników rejestracyjnych za-
pewniających spójność i jednoznaczność informacji
 9 Integracja systemów telekomunikacyjnych jednostek 
miejskich w oparciu o technologię VoIP (Voice over In-
ternet Protocol)
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a. Aktywizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego poprzez po-
prawę warunków żeglugowych oraz budowę infrastruk-
tury:

 9 Rozwój infrastruktury międzynarodowych dróg wodnych 
E-70 i E-40 wraz z rozbudową i modernizacją unikalnego 
w skali europejskiej Bydgoskiego Węzła Wodnego

 9 Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych i obiektów 
towarzyszących 

 9 Utworzenie turystycznego szlaku wodnego na rzece 
Brdzie na odcinku Bydgoszcz – Zalew Koronowski instru-
mentem rozwoju turystyki wodnej w regionie

 9 Rozbudowa infrastruktury związanej z funkcjonowaniem 
tramwaju wodnego

 9 Budowa mobilnego posterunku turystyczno-wodnego 
Policji oraz miejsc do wodowania łodzi ratownictwa 
wodnego

 9 Rewitalizacja stref brzegowych rzek
 9 Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowo-gastrono-
micznej w oparciu o stanicę wodną i pole namiotowe 
PTTK w Janowie

 9 Aktywizacja funkcji portowo-przeładunkowych nabrze-
ża portowego (ul. Sporna-Portowa)

 9 Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego 

b. Rewitalizacja terenów śródmiejskich wzmacniająca 
funkcje turystyczno-rekreacyjne oraz ochrona dzie-
dzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bydgo-
skiego i Starego Kanału Bydgoskiego:

 9 Rewitalizacja przestrzeni publicznych Starego Miasta
 9 Rewitalizacja kwartałów zachodniej części Śródmieścia 
(obszar przyległy do bulwarów)

 9 Kolor i woda – renowacja pierzei tzw. Wenecji Bydgo-
skiej

 9 „Scena na wodzie” przy amfiteatrze Opery Nova
 9 Iluminacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego i Brdy od Ope-
ry do Babiej Wsi wraz z wyspą św. Barbary oraz najcie-
kawszych architektonicznie zabytków Bydgoszczy

 9 Rewaloryzacja Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim
 9 Modernizacja bulwaru południowego nad Brdą (wzdłuż 
ul. Babia Wieś)

 9Wspomaganie przywrócenia dobrego stanu technicz-

nego zabytkom hydrotechnicznym znajdującym się na 
części szlaku E-70 oraz stała opieka nad nimi

 9 Otwarte, przestrzenne muzeum Bydgoskiego Węzła 
Wodnego

c. Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych Bydgoskie-
go Węzła Wodnego i wyposażenie ich w infrastrukturę 
rekreacyjną:

 9 Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i na-
brzeży

 9 Zagospodarowanie terenu w Brdyujściu przy ul. Wi-
tebskiej na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Budowa kąpielisk miejskich
 9 Rewitalizacja terenów trójkąta Brdy, Kanału Bydgoskie-
go i ul. Nadrzecznej na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przybrzeż-
nych Brdy, Wisły i Kanału Bydgoskiego, 

 9 Przystosowanie do użytkowania turystycznego, sporto-
wego i rekreacyjnego Brdy, Wisły i Kanału Bydgoskiego

 9 Arboretum – zielone nabrzeże Brdy w rejonie Wyższej 
Szkoły Gospodarki

d. Promocja obecnych i przyszłych walorów Bydgoskiego 
Węzła Wodnego:

 9 Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego jako jedne-
go z ważniejszych elementów międzynarodowej drogi 
wodnej E-70 Antwerpia-Kłajpeda

 9Włączenie miasta do krajowych tras i wodniackich im-
prez turystycznych 

 9 Powrót do „nadrzecznej tożsamości” Bydgoszczy i byd-
goszczan 

 9 Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych – Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego

 9Wspieranie i rozszerzenie formuły corocznego „Steru 
na Bydgoszcz”, zawodów „Wielka Wioślarska o Puchar 
Brdy”, Międzynarodowego Spływu Kajakowego Brdą 
i Długodystansowych regat Toruń-Bydgoszcz oraz wy-
kreowanie nowych imprez

 9 Udział w zagranicznych i krajowych targach i impre-
zach turystycznych

PROGRAM NR 7 
Bydgoszcz na fali

Cele programu:
 9 stworzenie wizerunku Bydgoszczy, jako miasta silnie zwią-
zanego z wodą i wykorzystującego jej walory, 
 9 kompleksowa rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodne-
go jako elementu składowego międzynarodowych dróg 
wodnych E-70 i E-40,
 9 przywrócenie i wzmocnienie funkcji turystyczno-rekre-
acyjnych, kulturalnych i integracyjnych Bydgoszczy, 
zwłaszcza w obszarze Śródmieścia, Wyspy Młyńskiej oraz 
bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bydgoskiego.

Bydgoszcz charakteryzuje się unikatowym związkiem cech 
hydrograficznych dzięki Brdzie, Wiśle, Kanałowi Bydgoskie-
mu, Kanałowi Górnonoteckiemu i strudze Flis. Drogi wodne 
oraz towarzyszące im urządzenia techniczne (śluzy, jazy), 
wkomponowane zostały w rozwiązania architektoniczno-ur-
banistyczne, czyniąc to miasto na swój sposób wyjątkowym. 
Czynione będą starania zmierzające do przywrócenia zna-
czenia międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-40. Ele-
mentem tych działań jest rewitalizacja Bydgoskiego Węzła 
Wodnego – zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych, 
przy jednoczesnym stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-tury-
stycznej i sportowej. Powodzenie tego programu jest uzależ-
nione od utrzymania głębokości tranzytowych na szlakach 
wodnych wiodących do Bydgoskiego Węzła Wodnego. 
Działania realizowane w ramach programu związane będą 
z rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów nadbrzeż-
nych, tworzeniem infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej 
i sportowej związanej z wodą i terenami przybrzeżnymi, 
udrożnianiem szlaków wodnych oraz promocją oferty tury-
stycznej związanej z Bydgoskim Węzłem Wodnym.
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Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek

PROGRAM NR 8
Przyjazne miasto dla środowiska

Celem programu jest racjonalne gospodarowanie zaso-
bami środowiska oraz poprawa komfortu życia mieszkań-
ców. 
Bydgoszcz postrzegana jest jako miasto zieleni. Walorem 
miasta jest duży udział terenów zieleni w strukturze użytko-
wania gruntów. Tereny o wyjątkowych wartościach przy-
rodniczych, krajobrazowych i kulturowych stanowią około 
35% jego obszaru. Pomimo tego znaczne obszary zieleni 
charakteryzuje niska jakość.  
Bydgoszcz posiada wystarczające zasoby wodne dla za-
opatrzenia odbiorców w mieście i dla zainteresowanych 
gmin sąsiednich oraz system gospodarki ściekowej gwa-
rantujący odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Głów-
nym mankamentem tego systemu jest niedostatecznie 
rozwinięty system kanalizacji deszczowej.
Istniejąca w obszarze Bydgoszczy infrastruktura: ciepłow-
nicza, elektroenergetyczna i gazownicza, zapewnia do-
stawy mediów do odbiorców. Konieczność zachowania 
bezpieczeństwa energetycznego i spełnienia wymagań 
z zakresu ochrony środowiska, wymuszać będzie moderni-
zację i rozwój infrastruktury energetycznej. 
Mimo ogólnej poprawy jakości powietrza, w Bydgoszczy, 
nadal występuje znacząca presja zanieczyszczeń na śro-
dowisko, wynikająca z produkcji energii (głównie z tzw. 
„niskiej emisji”) oraz transportu. Transport jest również domi-
nującym źródłem ponadnormatywnego poziomu dźwięku 
w wielu rejonach miasta.
W gospodarce odpadami kluczowe będzie ograniczenie 
ilości składowanych odpadów, a podstawą tych zmian 
będzie rozbudowa systemu ich odzysku i unieszkodliwia-
nia. 
Realizowane przedsięwzięcia przyczyniać się będą do 
zachowania obszarów i krajobrazów wartościowych przy-
rodniczo oraz poprawy jakości środowiska naturalnego. 
Ważnym elementem będzie zapewnienie wysokiej jakości 
usług komunalnych z zachowaniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju i ochrony środowiska.

a. Ochrona i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej, 
w tym rewaloryzacja parków:

 9 Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejew-
skiego na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Budowa Parku przy ul. Czerwonego Krzyża 
 9 Budowa Parku przy ul. Siedleckiej
 9 Budowa parku: Jar na Piaskach
 9 Budowa parku przy ul. Gniewkowskiej-Cmentarnej
 9 Rewitalizacja terenu pod skarpą wzdłuż ul. Twardzickie-
go 

 9 Rewitalizacja najstarszych parków: Parku na Wzgórzu 
Dąbrowskiego, Parku na Wzgórzu Wolności, Parku im. 
Załuskiego, Ogrodu Jagiełły, Parku Kazimierza Wielkie-
go, Parku im. Jana Kochanowskiego 

 9 Rewitalizacja Parku Wincentego Witosa  
 9 Rewaloryzacja Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim
 9 Rewitalizacja Ogrodu Botanicznego UKW 
 9 Rewitalizacja skweru K. Komedy i skweru ppor. J. Białego
 9 Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno
-sportowej terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Myślęcinku

 9 Zagospodarowanie terenów osiedlowych obiektami 
i urządzeniami do rekreacji i wypoczynku dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych 

 9 Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej i lasów 
obiektami i urządzeniami do rekreacji i wypoczynku dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych

 9 Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych Bydgoskie-
go Węzła Wodnego i wyposażenie ich w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną

 9 Zagospodarowanie Skarpy Północnej w Fordonie 

b. Ochrona naturalnych dóbr przyrodniczych:
 9 Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronio-
nych

 9 Doskonalenie zarządzania obszarami, na których wystę-
pują chronione gatunki roślin i zwierząt

c. Rekultywacja terenów zdegradowanych przyrodniczo, 
w tym obszarów poprzemysłowych 

d. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-ka-

nalizacyjnego:
 9 Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia mia-
sta w wodę 
 9 Budowa stopnia wodnego na Brdzie dla potrzeb ujęcia 
wody „Czyżkówko”
 9 Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitar-
nej 
 9 Rozbudowa i modernizacja systemów odbioru i oczysz-
czania wód opadowych i roztopowych oraz odtwarza-
nie i budowa zbiorników retencyjnych
 9 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” 

e. Zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii i bez-
pieczeństwa energetycznego z jednoczesnym zacho-
waniem parametrów ekologicznych i ekonomicznych:
 9 Przebudowa kotła OP-230 nr 4 do spalania biomasy (EC 
II)
 9 Budowa nowego bloku gazowo-parowego wraz z bu-
dową odcinka linii wysokiego napięcia od EC-II Byd-
goszcz do stacji Jasiniec 
 9 Budowa źródła w kogeneracji na terenie ciepłowni Bło-
nie
 9 Rozbudowa źródła ciepła Osowa Góra
 9 Budowa magistrali ciepłowniczej Żeglarska - Osowa 
Góra
 9 Modernizacja i odbudowa źródeł systemowych dla za-
pewnienia ciągłości dostaw ciepła 
 9 Rozbudowa i modernizacja sieci systemu ciepłownicze-
go 
 9 Podniesienie efektywności systemu dystrybucji ciepła 
zdalaczynnego
 9 Podniesienie efektywności użytkowania ciepła 
 9 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenerge-
tycznej i gazowniczej 

f. Realizacja zadań związanych z ochroną klimatu:
 9 Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
 9 Promowanie odnawialnych źródeł energii
 9 Ograniczenie nadmiernego hałasu

g. Budowa systemu gospodarowania odpadami:

 9 Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych dla BTOM
 9 Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami
 9 Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych
 9 Intensyfikacja działań na rzecz utrzymania porządku 
i czystości na terenie miasta
 9 Usuwanie azbestu

h. Kształtowanie proekologicznych postaw społecznych:
 9 Doskonalenie metod udostępniania informacji o środo-
wisku i jego ochronie
 9Wzbogacanie oferty przyrodniczo-dydaktycznej 
 9 Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska
 9 Kształtowanie zachowań zgodnych z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju
 9 Kampanie edukacyjno-informacyjne dotyczące: ogra-
niczenia gazów cieplarnianych, zmian klimatu, odna-
wialnych źródeł energii, oszczędności wody, zmniejsza-
nia ilości wytwarzanych odpadów
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PROGRAM NR 9
 Edukacja dla każdego

Celem programu jest przygotowanie do samodzielnego, 
aktywnego i obywatelskiego funkcjonowania w społeczeń-
stwie oraz propagowanie idei kształcenia przez całe życie. 
 Obecny system edukacyjny nie jest dostosowany do potrzeb 
gospodarki i rynku pracy, a także dysponuje niedostateczną 
ofertą programów kształtujących postawy przedsiębiorcze, 
prospołeczne i obywatelskie. Brakuje także efektywnego 
kształcenia przez całe życie, co ma istotne znaczenie przy 
szybko zmieniającej się rzeczywistości. Stosunkowo szeroki 
zakres prac inwestycyjnych prowadzony w szkołach i pla-
cówkach oświatowych (rozbudowane i modernizowane 
obiekty dydaktyczne, budowane i modernizowane sale 
gimnastyczne, boiska sportowe, doposażone placówki w in-
nowacyjne narzędzia i technologie), nie zapewnił jednak 
wymaganych standardów w zakresie bazy dydaktycznej 
i sportowej we wszystkich obiektach oświatowych.
Istotnym problemem, który dotyka oświatę jest spadek 
liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pomimo podej-
mowania szeregu działań, których celem jest podniesienie 
efektywności kształcenia i wychowania, nie we wszystkich 
placówkach oświatowych osiągane wyniki edukacyjne są 
zadawalające. Pozytywnym trendem jest wzrost odsetka 
dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Dlatego też, za zasadniczą kwestię w ramach przyjętego 
programu uznaje się uzyskanie wysokiej jakości i różnorodno-
ści kształcenia oraz stymulowanie indywidualnego rozwoju 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, podniesienie standardów 
nauczania oraz unowocześnienie metod edukacji na wszyst-
kich jej poziomach. Szczególnie istotne będzie dostosowa-
nie systemu edukacji do potrzeb społeczno-gospodarczych, 
m.in. poprzez rozszerzenie współpracy z uczelniami i przed-
siębiorcami.

a. Dostosowywanie sieci placówek oświatowych i ofert 
edukacyjnych do zmieniających się potrzeb społecz-
nych oraz zapotrzebowania rynku pracy:

 9 Racjonalizacja sieci szkół i placówek oświatowych
 9Wprowadzanie zmian w procesie edukacji mających na 
celu kształtowanie kompetencji i postaw niezbędnych 
na rynku pracy oraz kształtowanie zdolności uczniów do 
rozwiązywania problemów

 9 Szersze wprowadzanie edukacji obywatelskiej, ekolo-
gicznej i kulturalnej do programów rozwojowych szkół 

 9 Zmiana modelu kształcenia zawodowego, w sposób 
odpowiadający potrzebom rynku pracy, w tym kształ-
cenie młodzieży w więcej niż jednym zawodzie  

 9 Stworzenie spójnego systemu doradztwa zawodowego 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym promowanie 
wykształcenia technicznego

 9 Optymalizacja sieci szkół i realizowanych w nich profilów 
kształcenia poprzez współpracę z przedsiębiorcami, 
przedstawicielami uczelni i biznesu

 9 Uruchomienie systemu stypendialnego i kierunków za-
mawianych w szkołach zawodowych 

b. Modernizacja i rozbudowa obiektów placówek oświa-
towych oraz doposażanie w nowoczesny sprzęt dydak-
tyczny:

 9 Budowa szkoły i przedszkola w Fordonie przy ul. Bora-Ko-
morowskiego

 9 Przebudowa III piętra w budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 6 

 9 Budowa sali widowiskowo-sportowej Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 5

 9 Termomodernizacja, przebudowa oraz modernizacja 
większości budynków oświatowych

 9 Tworzenie i wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycz-
nej szkół i placówek oświatowych, w tym przebudowa 
i doposażenie warsztatów do praktycznej nauki zawo-
dów 

 9 Likwidowanie barier architektonicznych w dostępie 
uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych ruchowo w bu-
dynkach oświatowych

c. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej szkół: 
 9 Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa 
 9 Budowa czterech basenów
 9 Budowa szkolnych placów zabaw 
 9 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświa-
towych 

 9 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sal gimnastycz-
nych w obiektach oświatowych 

 9 Efektywne wykorzystanie bazy sportowej i rekreacyjnej 
przy placówkach oświatowych

d. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez 
funkcjonowanie różnych form zajęć w placówkach 
oświatowo-wychowawczych i organizowanych przez 
inne instytucje i organizacje oraz tworzenie warunków 
dla realizacji innowacji pedagogicznych:

 9 Realizacja działań innowacyjnych w szkołach i placów-
kach oświatowych 

 9 Zwiększenie dostępności zajęć rozwijających zdolności 
i zainteresowania uczniów 

 9 Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych

 9 Propagowanie aktywności społecznej uczniów, w tym 
wspieranie młodzieżowego wolontariatu

 9 Realizacja zadań poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 
 9 Stypendia oraz nagrody dla uczniów i ich nauczycieli za 
szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

 9 Pomoc placówkom w zakresie nawiązywania i utrzymy-
wania partnerskich kontaktów między szkołami i pla-
cówkami oświatowymi z kraju i z zagranicy

 9Wspieranie współpracy bydgoskich szkół ze szkołami 
wyższymi

 9 Udzielanie pomocy organizacyjno-finansowej przy reali-
zacji konkursów, zawodów, turniejów i olimpiad przed-
miotowych

e. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych 
zapewniających bezpieczeństwo uczniom:

 9Współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w placówkach oświatowych i wokół nich

 9 Zapewnienie bezpiecznej drogi ucznia do szkoły i po-
wrotu ze szkoły do domu

 9 Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w szkołach
 9 Rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów moni-
toringu

f. Dostosowywanie warunków kształcenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie:

 9 Dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych spe-
cjalnych do zmieniających się potrzeb społeczno-go-
spodarczych

 9 Kontynuowanie działań pozwalających na włączenie 
uczniów niepełnosprawnych w proces dydaktyczno

-wychowawczy uczniów sprawnych 
 9 Otoczenie dzieci i młodzieży szkolnej specjalistyczną 
opieką pedagogów, psychologów, logopedów

 9 Modernizacja i racjonalizacja systemu kształcenia osób 
niepełnosprawnych z uwzględnieniem kształcenia usta-
wicznego

 9 Systematyczne doposażanie w sprzęt rehabilitacyjny 
i pomoce dydaktyczne niezbędne w systemie kształce-
nia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych spo-
łecznie

g. Wspieranie działań wychowawczo-opiekuńczych ro-
dziny poprzez zadania podejmowane przez placówki 
oświatowe i inne organizacje:

 9 Profilaktyka i promocja zdrowia
 9Wspieranie działań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży 
oraz promocja profilaktyki w zakresie przeciwdziałania 
zjawiskom patologii społecznej

 9Wdrażanie programu pomocy materialnej dla uczniów

h. Kształcenie i  doskonalenie kadry pedagogicznej:
 9 Skorelowanie systemu dokształcania nauczycieli z po-
trzebami szkół i placówek oświatowych – doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

 9 Rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowaw-
ców i dyrektorów

i. Propagowanie idei kształcenia przez całe życie:
 9 Tworzenie oferty edukacyjnej dla kształcenia ustawicz-
nego opartej na potrzebach społecznych i gospodar-
czych

 9 Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz działań 
promujących kształcenie dorosłych 

 9 Rozwój różnorodnych form edukacji skierowanej do se-
niorów

 9 Utworzenie Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego

j. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod w pro-
cesie kształcenia oraz zarządzania oświatą:

 9Wprowadzenie kompleksowego programu edukacji cy-
frowej

 9 Doposażanie placówek oświatowych w nowoczesny 
sprzęt wspomagający realizację procesu dydaktyczno
-wychowawczego

 9 Rozwój systemu elektronicznego zbierania, przetwarza-
nia i przekazywania danych 

 9 Budowa i rozwój centrów nauki oraz Eksperymentato-
rium UKW
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PROGRAM NR 10
Żyjmy razem i zdrowo 

Celem programu jest polepszenie zdrowia fizycznego 
i psychicznego oraz podniesienie jakości życia mieszkań-
ców, a także ułatwienie włączenia społecznego i prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Mieszkańcy Bydgoszczy narażeni są coraz częściej na 
nadmierny wpływ różnorodnych bodźców związanych 
z przyspieszonym tempem życia, co w połączeniu z innymi 
czynnikami (np. nieprawidłowe odżywianie, brak umiejęt-
ności radzenia sobie ze stresem, brak wiedzy na temat za-
grożeń) często wpływa na wzrost występowania stanów 
chorobowych, w tym różnego rodzaju uzależnień. Kolej-
nym aspektem, który wynika ze zmian struktury demogra-
ficznej społeczeństwa, a w dużym stopniu rzutuje na polity-
kę zdrowotną i społeczną, jest starzenie się społeczeństwa.
Nie można w pełni ochronić ludzi przed zachorowaniem 
oraz niepełnosprawnością, należy jednak podejmować 
szeroko zakrojone działania ukierunkowane na zapobie-
ganie chorobom, wydłużanie czasu życia, prewencję 
niepełnosprawności oraz promowanie zdrowia poprzez 
podejmowanie działań pogłębiających wiedzę mieszkań-
ców o profilaktyce i ochronie zdrowia. Wzrost zachorowal-
ności dotyka wszystkie grupy wiekowe, dlatego programy 
te przeznaczone są dla ogółu mieszkańców, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych. 
Niezwykle istotne jest tworzenie nowoczesnej infrastruktury 
ochrony zdrowia i opieki społecznej.
W ramach programu realizowane będą działania służące 
poprawie stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Byd-
goszczy oraz z uwagi na fakt zwiększającego się zjawiska 
uzależnienia od pomocy społecznej części społeczeń-
stwa, działania ułatwiające włączenie społeczne i prze-
ciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

a. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności opieki 
zdrowotnej:
 9 Rozbudowa i modernizacja bydgoskich szpitali
 9 Uruchomienie większej liczby oddziałów i placówek re-
habilitacyjnych
 9 Utworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego
 9 Utworzenie Polikliniki Centrum w ramach Centrum On-
kologii
 9 Utworzenie Genetycznego Centrum Opieki
 9Wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych w sys-
temie opieki zdrowotnej

b. Podejmowanie działań w kierunku realizacji potrzeb 
zdrowotnych osób starszych oraz stworzenie dla nich 
szerokiej oferty wsparcia, integracji oraz aktywizacji:
 9 Zwiększenie liczby łóżek na oddziale geriatrycznym
 9 Uruchomienie oddziału szpitalnego psychiatrii geria-
trycznej
 9 Uruchomienie oddziału szpitalnego rehabilitacji na po-
trzeby osób starszych 
 9 Budowa Centrum Seniora
 9 Zwiększenie liczby domów dziennego pobytu oraz śro-
dowiskowych domów samopomocy na potrzeby osób 
starszych
 9 Zwiększenie dostępności do domów pomocy społecz-
nej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgna-
cyjno-opiekuńczych
 9 Aktywizacja społeczna, w tym kulturalna i artystyczna 
osób starszych

c. Zapewnienie odpowiedniej opieki żłobkowej:
 9 Budowa (lub np. przebudowa budynków wygaszanych 
placówek szkolnych) dwóch obiektów na potrzeby 
żłobków, w Fordonie i w Śródmieściu 

d. Profilaktyka oraz rozwiązywanie problemów w zakre-
sie uzależnień oraz problemów identyfikowanych jako 
uzależnienia:
 9 Rozszerzenie bazy związanej z leczeniem oraz rehabilita-
cją społeczną osób uzależnionych
 9 Modernizacja budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na po-
trzeby Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uza-
leżnień i Profilaktyki „BORPA”
 9 Poszerzenie działań profilaktycznych wychodzących 
poza profilaktykę uzależnień alkoholowych i narkotyko-
wych 
 9Wdrażanie w szkołach programów profilaktyki dotyczą-
cej m.in. uzależnień 

e. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, w tym realizacja Miej-
skiego Programu Promocji Zdrowia i Programu Edukacji 
Prozdrowotnej Dzieci i Młodzieży

 f. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełno-
sprawnych oraz umożliwianie osobom niepełnospraw-
nym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokal-
nej:
 9 Utworzenie Centrum Informacyjnego Osób Niepełno-
sprawnych
 9 Nowy Zakład Aktywności Zawodowej 
 9Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 9 Elektroniczny system informacji w urzędach – głównie 
dla niewidomych i głuchych
 9 Mieszkania chronione, socjalne oraz treningowe dla 
osób niepełnosprawnych
 9Wspieranie samozatrudnienia oraz aktywności zawodo-
wej osób z niepełnosprawnościami
 9Wymiana i zakup dodatkowych pojazdów do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
 9 Likwidowanie istniejących barier architektonicznych

g. Pomoc społeczna, opieka socjalna, aktywizacja spo-
łeczna oraz pomoc rodzinom:
 9 Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja obiek-
tów MOPS oraz innych jednostek nadzorowanych przez 
MOPS
 9 Tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy 
i Ośrodków Wsparcia Dziennego
 9 Utworzenie Domu dla Osób Chorych Psychicznie i dla 
Osób Głęboko Upośledzonych Psychicznie
 9Wspieranie przedsięwzięć przeciwdziałających uzależ-
nieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy spo-
łecznej 
 9 Pomoc socjalno-bytowa dla mieszkańców Bydgoszczy, 
w tym dla osób bezdomnych
 9 Działania na rzecz wzmocnienia roli i funkcji rodziny jako 
naturalnego środowiska rozwoju dzieci
 9 Realizacja i rozbudowa programu „Bydgoska Rodzina 
3+”
 9 Kontynuacja istniejących i inicjowanie nowych progra-
mów wspomagających rodziny zagrożone i dotknięte 
patologią oraz będące w kryzysie
 9 Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wspiera-
nie procesu usamodzielniania się wychowanków 
 9Wspieranie realizacji działań organizacji charytatyw-
nych i wolontariuszy, realizacja Miejskiego Programu 
Wolontariatu
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PROGRAM NR 11 
Bezpieczna Bydgoszcz

Celem programu jest ograniczenie przestępczości, zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa, zapobieganie zagroże-
niom i katastrofom oraz ich skutkom. 
Wśród najważniejszych problemów do rozwiązania wska-
zywanych przez mieszkańców miasta jest ograniczenie 
przestępczości i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 
Ewoluowanie i pojawianie się nowych typów zagrożeń po-
woduje konieczność wdrażania adekwatnych sposobów 
przeciwdziałania, przy czym profilaktykę przyjmuje się jako 
najbardziej efektywną formę ich ograniczania.  
Realizacja programu będzie się opierać na działaniach 
zwalczających oraz prewencyjnych i profilaktycznych do-
tyczących zagrożeń: społecznych (obejmujących m.in. 
przemyt, fałszerstwa, napady, zastraszania i wymusza-
nia rozbójnicze, przestępczość gospodarczą, kradzieże, 
włamania, rozboje, wandalizm, przemoc, znęcanie się) 
i fizycznych (obejmujących m.in. ciężkie zdarzenia drogo-
we, katastrofalne zatopienia, pożary, terroryzm, zamieszki, 
epidemie). Szczególne znaczenie mają również przedsię-
wzięcia związane z innymi występującymi zjawiskami, taki-
mi jak: przestępczość nieletnich, narkomania, alkoholizm, 
przestępczość samochodowa, czy bezpieczeństwo im-
prez masowych. 
Planowane przedsięwzięcia obejmować będą realiza-
cję programów informacyjno-prewencyjnych, tworzenie 
systemów monitoringu, modernizację i rozbudowę infra-
struktury przeciwpowodziowej, poprawę wyposażenia 
służb porządkowych i zintegrowanego ratownictwa oraz 
doskonalenie jakości ich usług, wsparcie instytucjonalne 
i środowiskowe osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym 
patologią, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne wobec 
dzieci i młodzieży, ograniczanie przestępstw i wykroczeń.

a. Realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych 
służących ograniczaniu przestępczości, nauce właści-
wych zachowań wobec zagrożeń i przeciwdziałaniu pa-
tologiom: 
 9 Bezpieczne osiedle – zespół działań mający na celu 
ochronę spokoju i porządku oraz wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców w poszczególnych rejonach 
miasta 
 9 Bezpieczna szkoła – zespół działań mający na celu po-
prawę bezpieczeństwa uczniów m.in. poprzez objęcie 
bydgoskich szkół systematycznymi patrolami specjali-
stycznymi i patrolami interwencyjnymi oraz akcjami o te-
matyce ogólnospołecznej 
 9 Bezpieczna droga – zespół działań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 9 Realizacja akcji i programów skierowanych do różnych 
grup społecznych (np. osób starszych, kobiet, bezdom-
nych)
 9Wspieranie instytucjonalne i środowiskowe osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym oraz pomoc rodzinom 
i osobom zagrożonym i dotkniętym patologią 

b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządza-
nia bezpieczeństwem miasta:
 9 Rozbudowa systemu zarządzania bezpieczeństwem
 9 Rozbudowa systemu wideomonitoringu na terenie miasta
 9 Budowa komisariatu Policji na Osowej Górze
 9 Rozbudowa i modernizacja komisariatu Policji Błonie
 9 Doskonalenie systemu wymiany informacji między służba-
mi ratowniczymi
 9 Doskonalenie systemu ostrzegania o zagrożeniach
 9 Budowa mobilnego posterunku turystyczno-wodnego Po-
licji oraz tzw. „slipów” – miejsc do wodowania łodzi służb 
ratowniczych
 9 Prowadzenie kontroli zabezpieczenia materiałów niebez-
piecznych w zakładach przemysłowych oraz obiektów 
posiadających urządzenia chłodnicze
 9 Doposażanie służb ratowniczych i porządkowych
 9Wspieranie rozwoju ratownictwa specjalistycznego

c. Stałe monitorowanie, naprawa i modernizacja wałów 
ochronnych oraz urządzeń hydrotechnicznych służących 
zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu:
 9 Modernizacja i przebudowa wału przeciwpowodziowe-
go Fordon-Łoskoń
 9 Rozbudowa systemu ostrzegania przed zagrożeniem za-
topienia miasta 

d. Prowadzenie działań organizacyjnych i technicznych 
zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców i infra-
struktury w kontekście zagrożenia katastrofami i o cha-
rakterze terrorystycznym
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VII. programy  sektorowe

PROGRAM NR 12 
Obywatelska Bydgoszcz

Celem programu jest podniesienie świadomości obywa-
telskiej i aktywności mieszkańców, utrwalenie w społecz-
ności lokalnej, sposobu myślenia i działania według zasa-
dy: działaj lokalnie myśl globalnie. 
Według jednej z licznych definicji, społeczeństwo obywa-
telskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do sa-
moorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych 
celów bez impulsu ze strony władzy państwowej lub sa-
morządowej. Programowa współpraca z organizacjami 
pozarządowymi (NGO), grupami inicjatywnymi, samorzą-
dami mieszkańców, wolontariuszami, etc., stała się stałym 
elementem funkcjonowania państwa demokratycznego. 
Stąd też, władze samorządowe winny wspierać inicjatywy 
mające wpływ na wzrost poziomu obywatelskiego zaan-
gażowania, przyczyniając się do rozwoju poczucia iden-
tyfikacji obywateli z miejscem zamieszkania, więzi między 
mieszkańcami i poczucia współodpowiedzialności za po-
dejmowane działania i ich efekty.
Bydgoszcz należy do miast o niskiej aktywności mieszkań-
ców w stosunku do innych ośrodków kraju.
Z tego powodu istnieje wielka potrzeba intensyfikacji dzia-
łań, których zadaniem jest skuteczne przekonywanie oby-
wateli do zaangażowania się w działania na rzecz miasta 
oraz wspierania inicjatyw oddolnych, obywatelskiej edu-
kacji w szkołach, a także szerokiej kampanii informacyjno
-promocyjnej na rzecz działań obywatelskich w Internecie 
i mediach.
Działania w ramach programu skupiać się będą na 
tworzeniu warunków dla rozwoju kapitału społecznego 
i zwiększenia zaangażowania mieszkańców na rzecz roz-
woju miasta i wspólnot lokalnych.

a. Doskonalenie współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi i ruchami obywatelskimi:
 9 Określenie ścisłych zasad współpracy w aspekcie finan-
sowym, organizacyjnym, informacyjnym, merytorycz-
nym
 9 Określenie standardów finansowania projektów
 9 Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy
 9 Przeznaczenie pomieszczeń na działalność dla organi-
zacji pozarządowych, w tym budowa Centrum organi-
zacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu

b. Stwarzanie możliwości wzrostu aktywności działań dla 
dobra ogólnego wśród uczniów:
 9 Zachęcanie uczniów do pracy wolontariackiej 
 9 Aktywna działalność Młodzieżowej Rady Miasta oraz 
samorządów uczniowskich
 9 Popularyzacja pracy na rzecz szkoły 
 9 Tworzenie projektów dotyczących działań społecznych 
i pozyskiwanie grantów na ich realizację
 9 Budowa poczucia tożsamości lokalnej, edukacja regio-
nalna

c. Popularyzacja postaw obywatelskich we wszystkich 
grupach społecznych i wiekowych:
 9 Nawiązywanie współpracy z organizacjami w kraju i za-
granicą celem popularyzacji wzorców z miast/państw, 
gdzie działania obywatelskie są bardziej zaawansowa-
ne
 9 Organizowanie i finansowanie wyjazdów studyjnych do 
miejsc, w których działania obywatelskie są na wyższym 
poziomie
 9 Stworzenie systemu bodźców mobilizujących ludzi do 
działań społecznych
 9 Kujawsko-Pomorskie Centrum Badań nad Społeczeń-
stwem Obywatelskim 

d. Współpraca z grupami inicjatywnymi powstałymi dla 
przeprowadzenia konkretnych projektów dla dobra 
wspólnego:
 9 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lo-
kalnych mieszkańców
 9 Monitoring aktywności obywatelskiej; programowanie 
dalszej współpracy na podstawie zdobytych doświad-
czeń i efektów: określanie mocnych i słabszych stron
 9Współpraca przy realizowaniu/finansowaniu projektów 
wg zawartych umów wieloletnich 

e. Wspieranie działań na rzecz ułatwienia osiedlenia się 
w Bydgoszczy nowych mieszkańców z Polski i z zagra-
nicy:
 9 Prowadzenie strony informacyjnej „Zamieszkaj w Byd-
goszczy” dla nowo przybywających i nowo przybyłych, 
co/gdzie w Bydgoszczy
 9 Nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy za-
trudniają/będą zatrudniali obcokrajowców
 9 Rozwijanie współpracy z uczelniami pod kątem pomo-
cy studentom zagranicznym

f. Stała cykliczna współpraca władz samorządowych 
z mieszkańcami miasta:
 9 Stworzenie i przekazywanie mieszkańcom miasta ankiet 
dotyczących efektywności prowadzonych działań
 9 Cykliczne spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami
 9 Konsultacje społeczne dotyczące decyzji bieżących 
i o charakterze strategicznym
 9 Stworzenie banku dobrych przykładów i dobrych pomy-
słów
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PROGRAM NR 13 
Miasto nauki 

Cele programu: 
 9 zwiększenie znaczenia Bydgoszczy jako ośrodka akade-
mickiego, 
 9 podniesienie jakości kształcenia na bydgoskich uczel-
niach, 
 9 wzmocnienie udziału przedstawicieli środowiska nauko-
wego w życiu miasta i jego mieszkańców, 
 9 wzmacnianie oddziaływania potencjału naukowego i in-
nowacyjnego bydgoskich uczelni na lokalną gospodar-
kę, 
 9 aktywizacja inicjatyw studenckich i ich powiązanie z kul-
turą Bydgoszczy, 
 9 wzmocnienie współpracy miasta i uczelni w aplikowaniu 
o fundusze unijne na rzecz inicjatyw i projektów inwesty-
cyjnych. 

Bydgoszcz należy do średniej wielkości ośrodków akademic-
kich, zarówno pod względem liczby studentów jak i poten-
cjału naukowo-dydaktycznego. Oddziaływanie środowisk 
akademickich na rozwój miasta jest bardzo ważne. Jest 
niezbędnym elementem przy budowaniu wysokiej jakości 
kapitału ludzkiego i społecznego oraz podnoszenia konku-
rencyjności i innowacyjności bydgoskiej gospodarki.
Stając przed wyzwaniami przyszłości uczelnie i nauka byd-
goska muszą zmierzyć się z wieloma problemami. Do naj-
ważniejszych należy utrzymanie lub zwiększenie liczby stu-
dentów. W dobie niżu demograficznego i dużej konkurencji 
innych ośrodków akademickich w walce o studentów bar-
dzo ważną kwestią powinna być poprawa atrakcyjności 
oferty edukacyjnej, dydaktycznej i kulturalnej oferowanej 
przez uczelnie. 
Program skupia się na przedsięwzięciach prorozwojowych 
bydgoskich uczelni i środowisk akademickich. Zasadniczy 
ciężar zmian dostosowawczych leży po stronie samych 
uczelni, istotne jest jednak wsparcie procesu zmian przez sa-
morząd miasta.

a. Wspieranie podnoszenia jakości kształcenia uczelni 
bydgoskich:

 9 Dążenie do utworzenia systemu stypendialnego dla ka-
dry naukowej, premiującego habilitacje, uprawnienia 
doktoranckie oraz publikacje

 9 Propagowanie wysokich ocen parametrycznych MNiSW 
oraz akredytacji PKA dla uczelni 

 9Wspomaganie efektywności pozyskiwania zewnętrz-
nych środków finansowych na badania

 9Współfinansowanie zatrudnienia kadr wysokokwalifiko-
wanych

 9Wspieranie kierunków studiów z obcym językiem wykła-
dowym oraz programów studiów międzynarodowych

 9Współpraca przy organizowaniu wykładów prowadzo-
nych przez wybitnych krajowych i europejskich wykła-
dowców 

b. Rozwój zaplecza naukowo-dydaktycznego:
 9 Budowa Interaktywnego Centrum Nauki 
 9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: Centrum Mikotok-
syn, Laboratorium Hodowli Komórkowych i Testów Tok-
syczności, Bank Rakotwórczych Grzybów Pleśniowych; 
Regionalne Laboratorium Technologii Fermentacyj-
nych i Bioprocesów; Budowa Centrum Dydaktycznego 
(Collegium Maius); Centrum Ustawicznego Kształcenia 
i Poradnictwa Psychologicznego; Centrum Rewitalizacji 
Dróg Wodnych, Pracownia Rewitalizacji Dróg Wodnych 
w Miastach, Krajowy Inkubator Rozwoju Dróg Wodnych 
– rozbudowa Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych; 
Utworzenie Wydziału Prawa i Ekonomii; Rozbudowa In-
stytutu Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Instytutu 
Pedagogiki; Rozbudowa Wydziału Nauk Przyrodniczych; 
Budowa siedziby dla Wydziału Artystycznego

 9 Realizacja Regionalnego Centrum Innowacyjności – Re-
gionalne Centrum Transferu i Transformacji Technologii 
(UTP, UKW)

 9 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy: Bydgoski Ak-

celerator Interdyscyplinarnych Rozwiązań Inżynierskich; 
Regionalne Centrum Innowacyjności Wsi i Rolnictwa; 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Bezpiecznej Żywności; 
Uniwersyteckie Centrum Zaawansowanych Technologii 
Nauk Technicznych

 9 Rozbudowa i modernizacja Akademii Muzycznej 
 9 Collegium Medicum UMK: Rozbudowa i przebudowa 
szpitali uniwersyteckich nr 1 i nr 2; Adaptacja budyn-
ku dydaktycznego przy ul. Łukasiewicza 1; Adaptacja 
budynku przy ul. Karłowicza 24; Budowa Centrum Sy-
mulacji Medycznych; Budowa Centrum Dydaktyczno
-Kongresowego; Nadbudowa i przebudowa Biblioteki 
Medycznej 

 9Wyższa Szkoła Gospodarki: Centrum Królowej Jadwigi – 
segment biblioteczno-archiwalny i segment dydaktycz-
no-konferencyjny; Bydgoskie Centrum Rozwoju Nauko-
wo-Technologicznego Przedsiębiorstw 

 9 Modernizacja i wyposażenie budynku Wyższej Szkoły 
Służb Lotniczych przy ul. Fordońskiej 120

 9 Rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowej bydgo-
skich uczelni

c. Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz dostosowanie jej 
do potrzeb lokalnego rynku pracy:

 9 Utworzenie systemu stypendialnego dofinansowujące-
go zatrudnienie absolwentów bydgoskich uczelni 

 9 Realizacja przedsięwzięć popularyzujących zaintereso-
wanie techniką na wszystkich etapach kształcenia

 9 Propagowanie technicznych kierunków studiów 
 9Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby 
kierunków studiów II i III stopnia

 9Wspomaganie współpracy uczelni ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi, a także tworzenie tzw. „klas akademic-
kich”

 9 Utworzenie Wydziału Prawa i Ekonomii – Uniwersytet Ka-
zimierza Wielkiego

 9 Budowa uniwersyteckiego Centrum Architektury i Sztuki 

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 9 Utworzenie bazy dydaktycznej na potrzeby nowego kie-
runku stomatologii – Collegium Medicum UMK

 9 Zamiejscowy oddział Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 
oraz przygotowanie tzw. Przestrzeni wymiany myśli i do-
świadczeń Open Space – Wyższa Szkoła Gospodarki

d. Zaangażowanie bydgoskiej kadry naukowej we współ-
tworzenie kierunków rozwoju miasta:

 9Współtworzenie ciał opiniotwórczych i doradczych wraz 
z kadrą naukową 

e. Budowanie pozytywnego wizerunku Bydgoszczy jako 
miasta akademickiego:

 9 Utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwo-
ju

 9 Utworzenie portalu akademickiego 
 9 Bydgoski Festiwal Nauki 

f. Rozwój centrów kultury studenckiej:
 9 Stworzenie Akademickich Centrów Kultury 
 9 Rozszerzenie oferty Uniwersyteckiego Centrum Kultury 
i Mediów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 9 Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta poprzez współpra-
cę ze środowiskami akademickimi 
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VII. programy  sektorowe

PROGRAM NR 14
 Kultura energią miasta

Celem programu jest wzmocnienie i rozwój kapitału kulturo-
wego miasta. 
W potocznym rozumieniu kultura kojarzy się z różnymi forma-
mi sztuki: operą, baletem, teatrem, muzeum, malarstwem, 
rzeźbą itp., jednak pojęcie to ma wiele znaczeń i definicji. 
Kultura pomaga zrozumieć współczesność i wiązać prze-
szłość z przyszłością, jest często utożsamiana z cywilizacją, 
gdyż stanowi duchowy, społeczny i materialny dorobek 
ludzkości. Pomaga w ten sposób odpowiedzieć na pytanie 
o tożsamość jednostki i całej społeczności. To ona określa 
pojęcia przestrzeni publicznej, dobra wspólnego i postaw 
obywatelskich, a powszechne uczestnictwo w kulturze jest 
jednym z najważniejszych czynników rozwoju społecznego 
i ekonomicznego. Kultura jest także jednym z kluczowych 
warunków sukcesu miasta (metropolii). Ma niezmiernie waż-
ny wpływ na zrównoważony rozwój miasta, spójność spo-
łeczną i dobrą jakość życia jego mieszkańców. Problem 
marginalizacji kultury skłania do podjęcia działań koniecz-
nych do tworzenia nowoczesnej infrastruktury, powszechne-
go uczestnictwa w kulturze i równego do niej dostępu dla 
wszystkich obywateli. Ważny jest także aspekt promocyjny 
i edukacyjny działań kulturalnych. 
Program opiera się na pięciu obszarach tematycznych: 
uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość i współ-
praca, a jego realizacja ma za zadanie pobudzenie i pełne 
wykorzystanie potencjału bydgoskich środowisk twórczych, 
co ułatwi dostęp do kultury i jej wytworów. Program obejmu-
je przedsięwzięcia i zadania związane z aktywizacją kultu-
rową mieszkańców, wspieraniem środowisk twórczych, mo-
dernizacją i rozbudową infrastruktury, edukacją kulturalną, 
ochroną dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiem toż-
samości lokalnej. Podejmowane działania przyczynią się do 
wzmocnienia pozycji Bydgoszczy jako centrum kulturalnego 
regionu oraz ośrodka o znaczeniu krajowym i międzynarodo-
wym.

a. Aktywizacja kulturowa mieszkańców:
 9 Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 9 Rozbudowa sieci instytucji kultury na terenie miasta
 9 Realizacja projektów zwiększających dostępność kultury 
na bydgoskich osiedlach (Lokalne Przestrzenie Kultury)

 9 Promowanie rodzinnego uczestnictwa w kulturze oraz 
wprowadzenie i rozwinięcie specjalnych zachęt finanso-
wych dla poszczególnych grup odbiorców 

 9 Realizacja projektów integrujących, międzypokolenio-
wych, których celem jest przekraczanie barier społecz-
nych w kulturze, skierowanych do osób niepełnospraw-
nych, seniorów, rodzin wielodzietnych itp.

 9Wspieranie działań artystycznych z nurtu sztuki wspólno-
towej oraz sztuki ulicznej w przestrzeni miejskiej 

 9Wspieranie finansowe i promocja wysokiej jakości wyda-
rzeń artystycznych

 9Wspieranie kultury akademickiej

b. Tworzenie i wspieranie środowisk twórczych:
 9 Tworzenie i rozwijanie programów zachęcających arty-
stów indywidualnych oraz grupy twórcze do podjęcia 
kreatywnych działań w Bydgoszczy

 9Wspieranie i rozwój programów stypendialnych dla in-
dywidualnych artystów oraz osób zajmujących się upo-
wszechnianiem kultury

 9 Promocja osiągnięć artystycznych poprzez przyznawa-
nie nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury

 9 Organizowanie konkursów tematycznych (literatura, 
muzyka, film, plastyka) promujących osiągnięcia byd-
goskich twórców  

 9Wspieranie projektów artystycznych i edukacyjnych 
w zakresie rozwoju indywidualnej twórczości  

 9 Stworzenie miejskiego programu wsparcia inwestycyj-
nego, lokalowego dla indywidualnych twórców, grup 
artystycznych i stowarzyszeń twórczych 

c. Wzmocnienie i rozwój infrastruktury kulturalnej miasta:
 9 Budowa wielofunkcyjnego kompleksu kreatywności ar-
tystycznej na Placu Teatralnym

 9 Rozbudowa i modernizacja gmachu Teatru Polskiego 
im. Hieronima Konieczki

 9 Rozbudowa i modernizacja obiektów Galerii Miejskiej 
bwa

 9 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Okrę-
gowego im. L. Wyczółkowskiego, w tym gmachu przy 
ul. Gdańskiej
 9 „Droga do Nowoczesności” – rozbudowa i moderniza-
cja budynku Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
 9 Modernizacja infrastruktury osiedlowych filii miejskich 
WiMBP  
 9 Utworzenie drugiej wielofunkcyjnej sceny teatralnej 
umożliwiającej powołanie i funkcjonowanie drugiego 
teatru
 9 Budowa osiedlowego, wielozadaniowego ośrodka kul-
tury z salą widowiskową w Fordonie
 9 Budowa kina wraz z zapleczem kulturalnym w Fordonie
 9 Realizacja projektu osiedlowych mobilnych instytucji kul-
tury – KONTENERART 
 9 „Scena na wodzie” przy amfiteatrze Opery Nova 
 9 Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej i jej 
otoczenia
 9 Stworzenie sieci lokalnych kameralnych kin studyjnych
 9 Poprawa standardów wyposażenia i funkcjonowania 
instytucji kultury
 9Wdrażanie nowoczesnych technologii komunikacyjno
-informatycznych w instytucjach kultury

d. Ochrona dziedzictwa kulturowego:
 9 Kompleksowa rewitalizacja i stała opieka nad Wyspą 
Młyńską 
 9Wspieranie rewitalizacji realizowanych przez podmioty 
prywatne zabytkowych obiektów Wenecji Bydgoskiej 
i strefy staromiejskiej oraz promocja tego typu działań 
 9 Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego 
 9 Rewitalizacja i stała opieka nad Zespołem Pałacowo
-Parkowym w Ostromecku
 9Wspieranie rewitalizacji zabudowy staromiejskiej i śród-
miejskiej 
 9 Opieka i sukcesywna rewitalizacja zabytkowych nekro-
polii
 9 Utworzenie na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wol-
ności miejsca ekspozycji dotyczącej tożsamości histo-
rycznej Bydgoszczy
 9 Odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, konserwacja 
i remont obiektów historycznych lub zabytkowych (wpi-

sanych do rejestru zabytków) oraz obiektów dziedzictwa 
kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem zabudo-
wy staromiejskiej i śródmiejskiej (w tym dotacje na re-
monty dla właścicieli zabytkowych obiektów)
 9 Przebudowa i remont budynków wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów 
oraz ich zabezpieczenia
 9 Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, 
księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych
 9 Projekt turystyki pielgrzymkowej i historycznej – szlakiem 
turystycznym Św. Wojciecha
 9 Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

e. Kształtowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości lo-
kalnej mieszkańców: 
 9 Realizacja programów i projektów edukacyjnych, popu-
laryzatorskich, wydawniczych itp. promujących tradycje 
lokalne i regionalne oraz europejskie wartości kulturowe, 
wzmacniających świadomość w zakresie dziedzictwa 
kulturowego miasta i regionu 
 9 Realizacja programów i projektów promujących wielo-
kulturowy i wielowyznaniowy charakter Bydgoszczy

f. Budowanie sieci współpracy kulturalnej, ponadlokalnej 
i międzynarodowej:
 9Wspieranie współpracy kulturalnej i wymiany artystycz-
nej pomiędzy instytucjami, organizacjami, indywidual-
nymi twórcami, grupami kulturalnymi w mieście, regio-
nie i kraju
 9 Realizacja projektów kulturalnych z miastami partnerski-
mi
 9Wspieranie projektów dotyczących współpracy między-
sektorowej w zakresie kultury
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PROGRAM NR 15 
Sportowa Bydgoszcz

Celem programu jest zwiększenie znaczenia Bydgoszczy, 
jako ośrodka organizacji prestiżowych imprez sportowych 
o wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz wzboga-
cenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców Byd-
goszczy.
Sport jest ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i spo-
łeczną. Jest także składową polityki społecznej nowocze-
snego państwa, stymuluje wiele gałęzi gospodarki. Dzięki 
swojej specyfice jest istotnym czynnikiem kształtowania 
zdrowia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, 
a także wartościową formą spędzania wolnego czasu.
Pomimo silnej pozycji Bydgoszczy na sportowej mapie kraju, 
w dalszym ciągu występują duże braki w rozwoju infrastruk-
tury zarówno na potrzeby sportu masowego jak i wyczyno-
wego. 
Przedsięwzięcia ujęte w programie służyć będą poprawie 
warunków dla uprawiania różnorodnych form aktywności 
fizycznej. Program skupia się przede wszystkim na podnie-
sieniu standardu i wzbogaceniu infrastruktury sportowo
-rekreacyjnej, zwłaszcza w kontekście lepszego dostępu 
mieszkańców do czynnego uprawiania sportu, rekreacji 
i wypoczynku, a także zwiększenia możliwości organizacji 
w Bydgoszczy imprez sportowych wysokiej rangi. Planowa-
ne do realizacji zadania obejmują m.in.: budowę nowych 
obiektów, modernizację infrastruktury sportowej, starania na 
rzecz uzyskania prawa do organizacji prestiżowych imprez 
sportowych oraz wspieranie sportu wyczynowego i szkolne-
go. Niezmiernie istotnym elementem są działania związane 
z propagowaniem idei zdrowego, aktywnego trybu życia, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dzięki wychowaniu 
w duchu sportu będą miały szansę wyrosnąć zarówno na 
wybitnych sportowców, ale przede wszystkim na zdrowych, 
zainteresowanych aktywnością fizyczną obywateli.

a. Organizacja, wspieranie i promowanie prestiżowych im-
prez sportowych:

 9Współpraca z polskimi związkami sportowymi, Minister-
stwem Sportu i Turystyki i innymi organizatorami imprez 
sportowych z kraju i z zagranicy

 9 Zabieganie (lobbowanie) o przyznanie organizacji przez 
miasto imprez sportowych o międzynarodowym charak-
terze

 9 Powiązanie działań promocyjnych miasta z kalenda-
rzem imprez sportowych

 9 Kreowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego 
miasta poprzez imprezy sportowe

b. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych służące 
osiąganiu sukcesów w sporcie wyczynowym:

 9Wspieranie finansowe klubów sportowych, zwłaszcza 
z najwyższych klas rozgrywkowych 

 9 Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta za wybitne 
osiągnięcia sportowe 

 9 Organizacja forum wymiany doświadczeń sportowych 
pomiędzy bydgoskimi klubami i stowarzyszeniami

c. Podniesienie standardu infrastruktury sportowej poprzez 
budowę, modernizację i rozbudowę obiektów:

 9 Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyj-
nej hali sportowej „Łuczniczka” 

 9 Budowa lodowiska krytego
 9 Budowa Aquaparku wraz z basenem olimpijskim (50 m)
 9 Budowa obiektów dla nowych młodzieżowych sportów 
wyczynowych

 9 Budowa stadionu żużlowego 
 9 Przebudowa toru regatowego w Brdyujściu przy ul. Wi-
tebskiej

 9 Rozwój infrastruktury sportowej obiektów miejskich zarzą-
dzanych przez CWZS „Zawisza” Bydgoszcz, poprzez m.in. 
budowę nowej hali sportowej do gimnastyki i akrobatyki 
sportowej przy ul. Gdańskiej 163, budowę stadionu tar-
tanowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ul. 
Sielskiej 12 

 9 Rozwój infrastruktury sportowej obiektów miejskich za-
rządzanych przez BKS „Chemik” Bydgoszcz poprzez bu-
dowę zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz trybuny na 
bocznym boisku

 9 Rozwój infrastruktury sportowej obiektów miejskich zarzą-
dzanych przez KS „Gwiazda” Bydgoszcz, poprzez rozbu-
dowę i modernizację hali sportowej oraz budowę boiska 
ze sztuczną nawierzchnią

 9 Modernizacja boiska przy ul. Mochelskiej
 9 Rewitalizacja i przebudowa obiektów „Astorii” przy ul. 
Królowej Jadwigi 23 na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej placówek 
oświatowych 

 9 Rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy sportowej

d. Wzbogacanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej mia-
sta:

 9 Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno
-sportowej terenów Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Myślęcinku 

 9 Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejew-
skiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)

 9 Zagospodarowanie terenu w Brdyujściu przy ul. Wi-
tebskiej na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Zagospodarowanie terenów osiedlowych obiektami 
i urządzeniami do rekreacji dla dzieci, młodzieży i doro-
słych

 9 Budowa placów zabaw i wzbogacenie istniejących 
w urządzenia do zachowania zdrowia osób starszych

 9 Rewitalizacja terenów trójkąta Brdy, Kanału Bydgoskie-
go i ul. Nadrzecznej na cele sportowo-rekreacyjne

 9 Zagospodarowanie terenów zielonych w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną 

 9 Budowa kąpielisk miejskich
 9 Rozbudowa infrastruktury na potrzeby sportów wodnych
 9 Zagospodarowanie Skarpy Północnej w Fordonie
 9 Tworzenie spójnego systemu dróg rowerowych połączo-
nego z drogami rowerowymi w gminach sąsiednich

 9 Budowa parków miejskich

e. Promowanie sportu dzieci i młodzieży:
 9 Realizacja programu rozwoju sportu szkolnego w kla-
sach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego

 9 Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
 9 Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzie-
ży, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji 
sportowej

 9 Objęcie patronatem Prezydenta Miasta imprez sporto-
wych dzieci i młodzieży

 9Wykorzystanie spotkań z wybitnymi bydgoskimi sportow-
cami do promowania sportu wśród dzieci i młodzieży 

f. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu ży-
cia: 

 9 Zwiększenie roli miasta w promocji zdrowia
 9 Propagowanie aktywnego trybu życia wśród wszystkich 
mieszkańców 

 9 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o cha-
rakterze masowym

 9 Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełno-
sprawnych

g. Wspieranie i rozwój sportu akademickiego:
 9 Modernizacja i rozbudowa akademickich obiektów 
sportowych

 9 Stypendia sportowe dla młodych i zdolnych zawodni-
ków
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Wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 
2030 roku podlegać będzie stałemu monitoringo-
wi. Będzie on prowadzony poprzez przygotowanie 
corocznych sprawozdań z realizacji przedsięwzięć 
wdrażających poszczególne cele strategiczne. 
Sprawozdania te będą przygotowywane na podsta-
wie pozyskiwanych informacji z Wydziałów Urzędu 
Miasta, jednostek komunalnych i innych podmiotów 
realizujących zapisy Strategii.
Monitorowanie Strategii odbywać się będzie także 
poprzez obserwację zmian wielkości określonych 
mierników/wskaźników, będących miarą osiągnię-
cia wyznaczonych celów. Dla celów strategicznych 
wybranych zostało kilka mierników/wskaźników, bę-
dących podstawową miarą sukcesu w osiągnięciu 
zamierzonych celów: 

Cel Strategiczny I
Wzmocnienie i rozwój funkcji metropolitalnych Byd-
goszczy

 9 Liczba studentów 
 9 Zatrudnienie w sektorze usług (obejmujące wg 
PKD-2007: handel, transport i gospodarkę maga-
zynową, zakwaterowanie i gastronomię, informa-
cję i komunikację, działalność finansową i ubez-
pieczeniową, obsługę rynku nieruchomości) 
 9 Liczba osób odprawionych z bydgoskiego lotni-
ska w ciągu roku 

Cel Strategiczny II
Wykreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej go-
spodarki

 9PKB na mieszkańca w stosunku do średniej krajo-
wej (wskaźnik uzależniony od dostępności danych 
GUS)
 9 Stopa bezrobocia 

Cel Strategiczny III
Ukształtowanie nowoczesnej i funkcjonalnej in-
frastruktury technicznej oraz ładu przestrzennego 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

oraz

Cel Strategiczny IV
Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju 
mieszkańców Bydgoszczy 

 9 Liczba mieszkańców miasta 
 9Pozycja miasta w rankingach poziomu życia 
 9% powierzchni miasta objętej miejscowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego 

Dla poszczególnych programów określone zostały 
mierniki/wskaźniki realizacji programów, które jedno-
cześnie przypisane zostały do celów operacyjnych.

Zestaw mierników/wskaźników monitorujących re-
alizację programów i celów operacyjnych:
1. Metropolitalna Bydgoszcz

1. Liczba mieszkańców Bydgoszczy
2. Saldo migracji
3. Zatrudnienie w sektorze usług (obejmujące 

wg PKD-2007: handel, transport i gospodarkę 
magazynową, zakwaterowanie i gastrono-
mię, informację i komunikację, działalność 
finansową i ubezpieczeniową, obsługę rynku 
nieruchomości) 

4. Liczba studentów
5. Liczba pasażerów odprawionych z bydgo-

skiego lotniska
6. Liczba stałych połączeń z portami lotniczymi 

krajowymi/zagranicznymi
7. Liczba hoteli 4- i 5-gwiazdkowych

8. Średni czas podróży do innych ośrodków me-
tropolitalnych (samochód/pociąg – liczba 
godzin):

 -  w kraju
 -  za granicą

2. Mieszkajmy w Bydgoszczy 
1.  Liczba mieszkańców Bydgoszczy
2.  Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
3. Liczba mieszkań oddawanych do użytkowa-

nia rocznie
4.  % powierzchni miasta objętej m.p.z.p.

3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 
1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON w Bydgoszczy
2. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych 

w rejestrze REGON
3. Liczba podmiotów wyrejestrowanych z reje-

stru REGON
4. Liczba pracujących wg PKD-2007
5. Liczba lub lokaty firm bydgoskich w ogól-

nopolskich rankingach Innowacyjności (np. 
coroczna Lista 2000 dziennika „Rzeczpospoli-
ta”)

4. Przestrzeń dla biznesu 
1. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych 

na terenach rewitalizowanych
2. Liczba osób zatrudnionych w firmach Bydgo-

skiego Parku Przemysłowo-Technologiczne-
go

3. Liczba podmiotów działających w Bydgo-
skim Parku Przemysłowo-Technologicznym

4. Liczba imprez targowych (cyklicznych)

5. Bydgoszcz sprawna komunikacyjnie 
1. Stosunek długości dróg publicznych o na-

wierzchni utwardzonej do długości dróg 
ogółem

2. Stosunek długości linii tramwajowych do dłu-
gości ogółem linii miejskiej komunikacji pu-
blicznej

3. Stosunek liczby pasażerów transportu szyno-
wego do liczby pasażerów transportu pu-
blicznego ogółem

4.  Długość dróg rowerowych:
 -  na 1 km2 obszaru miasta  
 -  na 1000 mieszkańców

6. Cyfrowa Bydgoszcz 
1. Komputery z dostępem szerokopasmo-

wym do Internetu przeznaczone do użytku 
uczniów, w stosunku do liczby komputerów 
ogółem w szkołach:

 - Szkoły Podstawowe (bez specjalnych)
 - Gimnazja (bez specjalnych)
 - ponadgimnazjalne
2. Liczba komputerów podłączonych do Inter-

netu dostępnych dla czytelników bibliotek
3. Liczba kamer wizyjnych włączonych do sys-

temu wideomonitoringu

7. Bydgoszcz na fali 
1. Liczba udzielonych noclegów, w tym tury-

stom zagranicznym 
2. Liczba pasażerów tramwaju wodnego
3. Liczba imprez organizowanych w oparciu 

o walory wodne miasta

8. Przyjazne miasto dla środowiska 
1. Udział % obszarów prawnie chronionych 

w ogólnej powierzchni miasta 
2. % mieszkańców korzystających z sieci:
 -  wodociągowej 
 -  kanalizacyjnej
 - gazowej
3. Roczna emisja gazów cieplarnianych (CO2)
4. Ilość odpadów komunalnych odzyskanych 

i przekazanych do recyklingu do ilości zebra-

nych odpadów ogółem (%)

9. Edukacja dla każdego 
1. Średni wynik sprawdzianu w szkołach pod-

stawowych (osiągnięte punkty – na 40 pkt.)
2. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego czę-

ści humanistycznej: 
 -  język polski
 -  historia
3. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego czę-

ści matematyczno-przyrodniczej: 
 - matematyka
 -  przyroda
4. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języ-

ka angielskiego (podstawowy)
5. % osób, które zdały egzamin maturalny
6. % osób, które zdały egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe (Technikum)

10. Żyjmy razem i zdrowo 
1. Liczba osób objętych Miejskim Programem 

Promocji Zdrowia 
2. Liczba osób korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej do liczby mieszkańców 
miasta w ujęciu %

11. Bezpieczna Bydgoszcz 
1. Wykrywalność przestępstw stwierdzonych 

w %
2. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców
3. Liczba wypadków drogowych 
 -  liczba ofiar wypadków

12. Obywatelska Bydgoszcz 
1. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych
2. Liczba zadań publicznych realizowanych 

w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców
3. Liczba przedsięwzięć i wydarzeń organizo-

wanych w mieście z inicjatywy obywateli

13. Miasto nauki 
1. Liczba studentów 

2. Pozycja uczelni bydgoskich w rankingach 
ogólnopolskich:

 - uczelnie akademickie
 -  niepubliczne uczelnie magisterskie
3.  Liczba umów zawartych pomiędzy uczelnią 

UTP (RCI) a bydgoskimi przedsiębiorcami 

14. Kultura energią miasta 
1. Wydatki z budżetu miasta przeznaczane na 

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
2. Liczba przedsięwzięć kulturalnych
3. Liczba osób korzystających z oferty kultural-

nej:
 -  muzea
 -  widowiska teatralne
 - widowiska operowe
 -  filharmonia
 -  galerie i salony sztuki
 -  domy i ośrodki kultury

15. Sportowa Bydgoszcz 
1. Liczba osób ćwiczących w klubach sporto-

wych
2. Liczba dzieci i młodzieży do lat 18 ćwiczą-

cych w klubach sportowych
3. Liczba imprez sportowych

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku jest do-
kumentem elastycznym, zawierającym zapisy, które 
w przypadku zmiany zewnętrznych bądź wewnętrz-
nych uwarunkowań rozwojowych, będzie można 
poddać stosownym modyfikacjom.


