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Zespół do spraw polityki rowerowej 

Miasta Bydgoszczy 

Zarząd Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej 

w Bydgoszczy 

 

Bydgoszcz, dnia 30 sierpnia 2016r. 

Protokół z XXVII posiedzenia Zespołu do spraw 
polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy 

Treść protokołu: 

1. W posiedzeniu udział wzięli: 

− Zofia Kochańska, 

− Jolanta Wasilewska, 

− Wojciech Bulanda, 

− Sebastian Nowak, 

− Paweł Górny, 

− Roman Oźmina, 

− Tomasz Joachimiak, 

− Marek Stanek. 

2. Posiedzenie zespołu obyło się w formie przejazdu rowerowego i omówienia 
kilku spraw w terenie. Poruszono następujące kwestie: 

− Wybrzeże im. G. Narutowicza przy moście J. Kiepury – Pan Wojciech 
Bulanda zgłosił postulat wykonania wjazdu z wybrzeża (drogi 
rowerowej) na teren przy Operze Nova (obecnie są „przedepty”).  
Pan Tomasz Joachimiak i Pan Marek Stanek poinformowali, że należy 
sprawdzić właściciela bądź zarządcę terenu. 

− Połączenie wybrzeża pod mostami Solidarności z ul. Marcinkowskiego 
– zwrócono uwagę na brak płynnego połączenia i możliwości wjazdu 
rowerem. Pan Tomasz Joachimiak i Pan Marek Stanek przypomnieli, 
że przebudową bulwarów zajmował się Wydział Inwestycji Miasta 
Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz, że omawiana sprawa była  
już przekazywana do Wydziału WIM (ze względu na dofinansowanie 
unijne nie widziano możliwości zmian). 

− Bulwar nadrzeczny pod Trasą Uniwersytecką (po stronie PKS-u) – 
członkowie zespołu zwrócili uwagę na konieczność połączenia 
infrastruktury rowerowej wzdłuż rzeki z drogą rowerową  
przy skrzyżowaniu Ogińskiego – Jagiellońska. 

− Przejście dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy markecie Focus Mall 
– Pan Paweł Górny zgłosił postulat poszerzenia północnego przejścia 
dla pieszych, ze względu na bardzo duży potok pieszych.  

− Ul. Powstańców Wielkopolskich (odcinek od ul. Ogińskiego  
do ul. Wyszyńskiego) – zwrócono uwagę na konieczność zaplanowania 
infrastruktury rowerowej wzdłuż tej ulicy. Pan Wojciech Bulanda 
zaproponował formę pasów rowerowych w jezdni. 

− Skrzyżowanie Wyszyńskiego – Powstańców Wlkp. – Pan Wojciech 
Bulanda zwrócił uwagę na niekorzystne prowadzenie drogi rowerowej 
przy przejeździe od centrum w kierunku ul. Gajowej (koniczność 
wyłączenia z jezdni głównej, przejechania przejazdami przez dwie 
jezdnie wyposażone w sygnalizację świetlą i włączenia na jezdnię),  




