
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

23 645 216,87 PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

11 475 558,48 PLN 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

12 160 265,98 PLN 

(Wkład UE (EFRR) – 

 9 796 683,54 PLN 

Wkład Budżetu Państwa – 

2 363 582,44 PLN)  

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa 6.  

Solidarne społeczeństwo  

i konkurencyjne kadry 

 

Działanie 6.4  

Rewitalizacja oraz inwestycje  

w infrastrukturę edukacyjną 

w ramach ZIT 

 

Poddziałanie 6.4.1 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach ZIT 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.06.04.01-04-0003/18 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  
2015  -  202 1  

REWITALIZACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 

STAREGO FORDONU – ETAP I 

 
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie  

w Bydgoszczy, stworzenie przy rzece nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 

oraz poprawa estetyki panoramy miasta od strony Wisły. 
Wykonane zostaną prace polegające na: 
 przebudowie i rozbudowie ul. Promenada wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podziemną  

i nadziemną, 
 zagospodarowaniu rekreacyjnym terenów nad Wisłą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze Starego 
Fordonu w Bydgoszczy, poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. 
Projekt poprzez zaplanowane działania inwestycyjne będzie wpływał na osiągnięcie celów 
szczegółowych, tj.: 
 modernizacja zaniedbanej przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą wizerunku, 
 poprawa jakości życia mieszkańców, 
 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, 
 zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów 

rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta, 
 poprawa potencjału rekreacyjnego strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie i walorów 

estetycznych tego terenu, 
 wzrost świadomości przestrzenno-środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia, 

 poprawa funkcjonowania ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego na obszarze objętym 
rewitalizacją, 

 dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, 
 poprawa stanu środowiska naturalnego, 
 zahamowanie spadku terenów zielonych w tkance miejskiej, 
 wzrost poziomu życia mieszkańców, integracji i aktywizacji społecznej, 
 poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarze 

objętym inwestycją, 
 aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Starego Fordonu, 
 zapewnienie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu,  

a tym samym podtrzymanie kondycji fizycznej. 
 

Wskaźniki produktu  
 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI38) –  

48 000,00 m2, 
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach –  

6 szt., 
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 4,8 ha, 
 Długość przebudowanych dróg gminnych - 0,96 km, 
 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

 
Wskaźniki rezultatu (rok docelowy 2022): 
 Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej 

przestrzeni w miastach -  2 079 os. 
 

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 


