
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

9 500 000,00 PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

2 936 234,36 PLN 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

6 563 765,64 PLN 

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 3. 

Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna  

w regionie 

 

Działanie 3.5. Efektywność 

energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna w ramach ZIT 

 

Poddziałanie 3.5.2. 

Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych  

w ramach ZIT 

 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.03.05.02-04-0007/17 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2017-2019 

Budowa bus pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej  
do pętli autobusowej „Myślęcinek” 

 

Projekt obejmuje rozbudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do 
pętli autobusowej „Myślęcinek”, polegającą na budowie dodatkowych pasów dla 
ruchu autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną przebudową 
układu drogowego. 

Projektowany po obu stronach istniejącej jezdni ul. Gdańskiej bus pas  
ma za zadanie usprawnić ruch autobusowy oraz zwiększyć dostępność 
transportową linii tramwajowych, które rozpoczynają swój bieg na pętli „Las 
Gdański”, położonej przy ulicy Rekreacyjnej. Przedsięwzięcie obejmuje również 
przebudowę pętli autobusowej „Myślęcinek”, budowę infrastruktury dla ruchu 
publicznego transportu zbiorowego, niezbędną przebudowę układu drogowego  
i infrastruktury towarzyszącej i technicznej, bezkolizyjne połączenie pętli 
autobusowej „Myślęcinek” z parkingiem przy parku oraz z ul. Gdańską. 

 
Celem realizacji projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania 
transportu indywidualnego na środowisko poprzez zwiększenie wykorzystania 
systemu transportu zbiorowego. 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

– Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., 

– Długość wyznaczonych bus pasów – 2,7 km. 

 
WSKAŹNIKI REZULTATU 

 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 

komunikacji miejskiej – 32 657,00 szt./rok (2020), 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1,05 tony 

równoważnika CO2 (2020). 

 

 
 

Kontakt: 

 

 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

W BYDGOSZCZY  

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,  

tel. (52) 582 27 23; fax (52) 582 27 77 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 


