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Decyzje ws. rewitalizacji nabrzeży Brdy 



Dofinansowanie z rządowego „Polskiego Ładu” 
na nabrzeża Brdy: 30 mln zł 

Przetargi

I przetarg
• oferta 1: 63 mln zł*
• oferta 2: 96,5 mln zł
• oferta 3: 112 mln zł  

II przetarg
• oferta 1: 92 mln zł

*  Prawo zamówień publicznych, art. 224., ust. 2.: W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
pkt 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;



Polski Ład
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Kto powinien inwestować w nabrzeża?



Art.  212.  [Wykonywanie praw 
właścicielskich wód Skarbu Państwa]

1. Prawa właścicielskie w stosunku 
do wód publicznych stanowiących 
własność Skarbu Państwa wykonują:

1) Wody Polskie - w stosunku do 
śródlądowych wód płynących oraz 
wód podziemnych;

PRAWO WODNE 

Kto powinien inwestować w nabrzeża?



Art.  227.  [Treść obowiązku 
utrzymywania wód] 

3. Utrzymywanie wód, o których mowa 
w ust. 1, jest realizowane przez:

(…) 

7) remont lub konserwację 
stanowiących własność właściciela 
wód:
a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń 
wodnych,
b) budowli regulacyjnych;

PRAWO WODNE

Kto powinien inwestować w nabrzeża?



Art.  240.  [Zadania Wód Polskich]

13) utrzymują śródlądowe drogi wodne;

(…)

4) zawierają porozumienia, o których 
mowa w art. 238 ust. 2;
5. Nadzory wodne, z uwzględnieniem 
przepisów art. 397 ust. 3, wykonują 
następujące zadania Wód Polskich:
6) utrzymują i eksploatują urządzenia 
wodne będące własnością Skarbu 
Państwa;

PRAWO WODNE 

Kto powinien inwestować w nabrzeża?



Prawo wodne 
Art.  227.  [Treść obowiązku utrzymywania wód]

1. Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich 
wód wewnętrznych polega także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na 
remoncie lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.

Kto powinien inwestować w nabrzeża?



----------



-------------
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Realizacje nabrzeży Brdy 



Realizacje nabrzeży Brdy

• Wykonane: 
Koszt umocnień: 23 593 669 zł 
Dofinansowanie unijne: 13 086 213 zł  
Budżet Miasta Bydgoszczy: 10 507 456 zł 
Budżet Państwa: 0 zł 

• Obecnie realizowany odcinek od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej
Koszt: 8 392 313 zł 
w tym: koszt umocnień: 5 133 798zł 
Dofinansownie unijne: 4 673 956 zł
Budżet Miasta Bydgoszczy: 3 166 078 zł 
Budżet Państwa: 552 279 zł    
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Problemy z przetargami w „Polskim Ładzie” 



„(…) w I naborze do Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład Miasto 
Leszno wnioskowało o kwotę ponad 26 mln 
zł na przebudowę Nowego Rynku i Pl. 
Metziga, przy wkładzie własnym w 
wysokości 10 proc. (…)”

"Ostatecznie z tej inwestycji zrezygnowano, 
gdyż oferty złożone przez wykonawców na 
realizację tego zadania były znacząco 
wyższe od zakładanego budżetu. Gdy tylko 
pojawiła się możliwość zawnioskowania o 
zmianę zadania, które mogłoby być 
realizowane za rządowe pieniądze, samorząd 
Leszna złożył stosowny wniosek (…)”



„(…) Ten przetarg został właśnie 
unieważniony, ponieważ oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Miasto 
Kraków zamierza przeznaczyć na realizację 
inwestycji. Budowa stanu surowego 
Centrum Muzyki została oszacowana na 110 
mln zł, z czego 99 mln zł pochodzi z 
Rządowego Funduszu Polski Ład. 11 mln zł to 
wkład własny Miasta Krakowa”. 



„Chodzi o projekt obejmujący budowę około 1,1 km brakującego odcinka ul. Lubelskiego 
Lipca '80 - od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. 
Poprzedni przetarg na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 został 
unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Najniższa z nich 
opiewała na 97,9 mln zł, co oznaczało, że była o 26,5 mln zł wyższa niż kwota 
zarezerwowana na ten cel przez ratusz”.



„(…) problemy z wykorzystaniem 
funduszy z pierwszego rozdania 
Polskiego Ładu ma wiele samorządów. 
Koszty inwestycji szacowane były w 
warunkach zupełnie innych cen i teraz 
brakuje pieniędzy, żeby zaplanowane 
inwestycje wykonać.

(…)

Samorząd przetargi na wymieniane 
zadania ogłaszał i próbował rozstrzygać 
czterokrotnie. Do ostatniego 
postępowania dotyczącego budowy 
stadionu przystąpiła tylko jedna firma. 
Zaoferowała, że wykona inwestycję za 24 
miliony złotych, podczas, gdy 
dofinansowanie sięga 16 milionów. Do 
ostatniego przetargu na remont hal w 
ogóle nikt nie przystąpił”.



„Na inny problem programu zwraca uwagę wójt Jacek Brygman. Gmina Cekcyn 
(woj. kujawsko- pomorskie) ma problem z przetargiem na budowę nowej linii 
przesyłowej ścieków do oczyszczalni w gminie Tuchola. Na tę inwestycję dostała 
w I naborze wsparcie 11 mln zł. Po przetargu najtańsza oferta wynosiła 14, 5 
mln zł. Przetarg unieważniono. Został ogłoszony po raz drugi”.
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Rewitalizacja nabrzeży Brdy: decyzje 



Odcinek nabrzeży Brdy od ul. Krakowskiej do ul. Żabiej
(z Wyspą św. Barbary)

Decyzja nr 1 

wniosek o zmianę zakresu inwestycji  



Decyzja nr 1 

Odcinek nabrzeży Brdy od ul. Krakowskiej 
do ul. Żabiej (z Wyspą św. Barbary)

wniosek o zmianę zakresu 
inwestycji  



Odcinek nabrzeży Brdy od ul. Żabiej 
do Mostu Kazimierza Wielkiego 

Decyzja nr 2 

wniosek do Wód Polskich o finansowanie części inwestycji



Decyzja nr 2 

Odcinek nabrzeży Brdy od ul. Żabiej 
do Mostu Kazimierza Wielkiego 

wniosek do Wód Polskich 
o finansowanie części inwestycji



Rewitalizacja nabrzeży Brdy
od ul. Krakowskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego 

Decyzja nr 3 

unieważnienie ostatniego przetargu



Decyzja nr 3 

Rewitalizacja nabrzeży Brdy 
(od ul. Krakowskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego)

unieważnienie ostatniego przetargu



PODSUMOWANIE
ws. rewitalizacji nabrzeży Brdy   

1. wniosek o zmianę zakresu inwestycji 

2. wniosek do Wód Polskich o finansowanie części inwestycji

3. unieważnienie ostatniego przetargu na odcinku 

od ul. Krakowskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego 
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Decyzje ws. rewitalizacji nabrzeży Brdy 


