
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

4 046 080,98 PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

1 697 870,23 PLN 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

2 348 210,75 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 

 

Schemat: budowa i przebudowa 

ścieżek rowerowych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.03.05.02-04-0001/20 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2020  -  202 2  

„Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy 

Jeździeckiej w Bydgoszczy” 

 Przedmiotem projektu jest dostosowanie układu komunikacyjnego  

do potrzeb ruchu rowerowego w ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy na odcinku  

od ul. Gdańskiej do okolic skrzyżowania z ul. Podkowa.  

W ramach budowy ścieżki rowerowej zostaną przeprowadzone następujące 

roboty budowlane: rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników, wycinka drzew  

i krzewów znajdujących się w kolizji,  wykonanie koryta, wykonanie jezdni ciągu 

pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników, 

przebudowa zjazdów i ich dostosowanie do projektowanego ciągu, budowa 

kanalizacji teletechnicznej, budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego, 

zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie nasadzeń 

i odtworzenie zieleni. 

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury rowerowej na terenie 

Bydgoszczy i zwiększenie dostępności do niskoemisyjnych niezmotoryzowanych 

form mobilności miejskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 

Jeździeckiej. 

 
Wskaźniki produktu:  

 Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 2,25 km,  
 Długość wybudowanych dróg dla rowerów: 2,25 km.  

 
Wskaźniki rezultatu:  

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 6,11 ton 
równoważnika CO2, 

 Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla 
rowerów: 35 040 osób (w rok).  

 

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 


