
 

     

 
                                                                           

                                                     
                  

 

        

 

 

           

  

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

48 120 704,50 PLN 

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

19 032 432,72 PLN 

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

29 088 271,78 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: System parkingów 

„parkuj i jedź” 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.03.05.02-04-0019/18 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2018  -  202 2  

Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją 
infrastruktury technicznej w Bydgoszczy 

 
Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu parkingów Park&Ride wraz  

z infrastrukturą techniczną w Bydgoszczy. W ramach projektu zaplanowano również 

rozbudowę sieci i centrum nadzoru nad systemem P&R (CNS). Przedmiotowe kompleksy 

P&R zostaną wybudowane w bezpośredniej bliskości istniejących linii komunikacyjnych 
oraz pętli autobusowych i tramwajowych, co umożliwi integrację parkingów z systemem 

transportu publicznego. 
Budowa parkingów Park&Ride będzie uzupełnieniem działań miasta Bydgoszczy 

dotyczących rozwoju komunikacji miejskiej oraz priorytetyzacji transportu publicznego, 
rowerowego oraz pieszego.  

Celem ogólnym projektu jest rozwój systemu transportu publicznego w miastach 

województwa kujawsko-pomorskiego, a celem głównym jest wzrost efektywności 
systemu podróży multimodalnych w Bydgoszczy.  

Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz. ZDMiKP realizuje projekt w zakresie  
inwestycji w 4 lokalizacjach: Pętla Przylesie, Pętla Las Gdański, Węzeł Zachodni i Rondo 

Kujawskie (parkingi powierzchniowe). Natomiast Wdział Inwestycji Miasta Urzędu Miasta 

Bydgoszczy realizuje projekt w zakresie inwestycji zlokalizowanej przy ul. Grudziądzkiej 
(obiekt kubaturowy częściowo objęty systemem park and ride). 

 
Wskaźniki produktu: 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 4 szt., 

 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych: 1 szt., 

 Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”: 4 szt., 

 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”:  580 szt.,  

 Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź”: 21 szt.,  
 Długość przebudowywanych dróg dla rowerów: 0,09 km, 

 Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź”: 250 350,00 szt.  

 

Wskaźniki rezultatu: 
 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 263,40 tony równoważnika 

CO₂, 
 Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach 

komunikacji miejskiej:  40 430 910 szt. 

 

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 


