
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

59 5 07  331, 11  PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

9 09 0  5 94,8 1  PL N 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

39 2 78  276, 55  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.03.05.02-04-0012/17 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2016  -  201 8  

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska 
Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru 
 

 
Projekt obejmuje przebudowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego od  

ul. Łukasiewicza do ul. Chemicznej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego na 

odcinku ul. Wojska Polskiego oraz zakupem taboru. 

Celem projektu jest poprawa warunków dla sprawnego i bezpiecznego 

przemieszczania się osób, zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez bardziej 

optymalny podział zadań transportowych na środki transportu tj. przy większym udziale 

środków transportu publicznego.  

Projekt swym zakresem obejmuje:  

 opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz Studium Wykonalności, 

 zakup taboru, 

 roboty budowlane, 

 działania informacyjno-promocyjne, 

 nadzór w ramach branż dla, których Beneficjent nie posiada swojej kadry.  

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych – 1,75 km, 

 Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 0,76 km,  

 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego - 6 szt.,  

 Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt., 

 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego - 720 os. (6*120 os.),  

 Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - 1,75 km, 

 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,  

 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 

komunikacji miejskiej - 158 657 szt./rok (2019), 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - 

3,57 tony równoważnika (2019), 

 Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów - 

65.700 osób (2019). 

 

 

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 


