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Zespół do spraw polityki rowerowej 

Miasta Bydgoszczy 

Zarząd Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej 

w Bydgoszczy 

 

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2018r. 

Protokół z XXXVII posiedzenia Zespołu do spraw 
polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy 

Treść protokołu: 

1. W posiedzeniu udział wzięli: 

− Tomasz Joachimiak, 

− Zofia Kochańska, 

− Gabriela Robaszkiewicz, 

− Adam Hoffmann, 

− Paweł Górny, 

− Sebastian Nowak, 

− Tomasz Lewandowski, 

− Ryszard Orłowski, 

− Jakub Mikołajczak, 

− Jacek Kwaśniewski, 

Lista obecności w załączeniu.  

2. Panowie Ryszard Orłowski i Tomasz Lewandowski z Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy przedstawili 
opracowaną koncepcję sieci ciepłowniczej łączącej miejski system 
ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa 
Góra. W ramach tego zadania planuje się wykonać „przejście” nad rzeką Brdą 
w formie estakady, która pełnić będzie także funkcję ogólnodostępnej kładki 
pieszo – rowerowej, na wysokości ul. Jednostronnej.  W nawiązaniu do pytań 
członków Zespołu, przedstawicielu KPEC-u poinformowali, że:  
− lokalizacja kładki jest już określona – na wysokości ul. Jednostronnej,  

na który wpływ miały m.in. szacowane koszty realizacji ciepłociągu, 
− zakończono już opracowanie koncepcji, planuje się realizację od jesieni 

2018 roku (zakończenie projektu – lato 2018, zakończenie inwestycji  
– w 2019 roku), 

− projekt będzie uwzględniał możliwość skomunikowania z nabrzeżem Brdy, 
po obu stronach rzeki, 

− Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wykona 
infrastrukturę drogową  od kładki do ul.  Siedleckiej. 

Postanowiono, że KPEC prześle koncepcję kładki do członków Zespołu, a Pan 
Tomasz Joachimiak przekaże Standardy rowerowe Bydgoszczy, które będą 
uwzględnione przy opracowywaniu projektu omawianego zadania.  

3. Pan Sebastian Nowak powiedział, że przeanalizuje miejsca pod przyszłe 
stojaki rowerowe i przekaże informacje w późniejszym terminie. Pan Paweł 
Górny zaproponował, żeby na obszarach objętych ochroną konserwatorską 
ustawiać stojaki w formie istniejących na Starym Mieście (np. przy  
ul. Niedźwiedziej) oraz zaproponował ustawienie stojaków na obszarze 
starówki „jako przeciwdziałające parkowaniu” (np. na ul. Batorego  
i Jezuickiej). Pan Tomasz Joachimiak przytoczył opinię prawnika w sprawie 
możliwości zwrócenia się do właścicieli nieruchomości prywatnych  






