
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

11 9 99  999, 99  PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

3 70 7  3 17,0 5  PL N 
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8 29 2  6 82,9 4  PL N 
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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.03.05.02-04-0013/17 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2017  -  202 0  

Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od  
ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą 
 

 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę ul. Kolbego na 

odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów polegającą na budowie dodatkowego 

pasa ruchu dla autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną w tym zakresie 

przebudową układu drogowego. 

Spodziewane efekty, jakie przewiduje się uzyskać to przede wszystkim skrócenie 

czasu przejazdu, zwiększenie punktualności transportu miejskiego, zwiększenie prędkości 

podróży wśród lokalnej społeczności. Ponadto zakłada się, że w ramach projektu będzie 

rozbudowany system ITS, co dodatkowo wpłynie na polepszenie wskaźników 

funkcjonowania transportu zbiorowego. 

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi następujące elementy: 

 budowę bus pasa dla ruchu autobusów transportu publicznego, 

 budowę infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego, 

 przebudowę układu drogowego w związku z realizacją projektu, 

 budowę infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, 

 budowę infrastruktury towarzyszącej drodze, 

 rozbudowę systemu ITS, 

 przebudowę infrastruktury technicznej. 

 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,12 km, 

 Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., 

 Długość wyznaczonych buspasów – 0,65 km. 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 

komunikacji miejskiej – 294 043,00 szt./rok (2021), 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,63 tony równoważnika CO2 

(2021), 

 Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 

10 000 osób (2021).  

 
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 


