
 

     

 
 

 

                                                      

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

5  64 5  1 25 ,65  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

418 890 ,9 5PL N  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

5  22 6 2 35 ,70  PL N  

w tym:  

Wkła d UE  (E FR R )  –   

4  67 3  9 56 ,30  PL N  

Wkła d z  Bu dże tu Pa ństw a 

–  5 52  279 ,4 0  PL N  

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Poddziałanie 6.4.1. 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach 

ZIT 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

01.10.2020-31.12.2022 

 

NUMER  P ROJEKT U:  

RPKP.06.04.01-04-0020/20 

 

„Rewitalizacja Bulwarów Brdy” 
 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenów Bulwarów Brdy na odcinku od Mostu Bernardyńskiego                           

do ul. Uroczej. Projekt realizowany będzie na obszarze wyznaczony do rewitalizacji, w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta 

Bydgoszczy, jako jednostka strukturalna: Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto..    

 

Kontakt: 

Wydział Funduszy Europejskich 

tel. 52 58 58 138 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze Bulwarów Brdy                          
w Bydgoszczy, poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. 
 
Projekt ma charakter kompleksowy, obejmuje niezbędne działania infrastrukturalne, związane                                                      
z uporządkowaniem przestrzeni publicznej strefy nadbrzeżnej – Bulwary Brdy i przystosowaniem jej do funkcji 
rekreacyjnowypoczynkowej, tj. w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz działania w zakresie sfery 
społecznej. Istotnym elementem jest budowa ścieżki rowerowej, która przyczyni się do udostępnienia tego 
malowniczego terenu na powrót mieszkańcom. 
 
Zakres prac obejmuje m.in.:  

 wycinkę zieleni kolidującej z projektowana inwestycją, 

 demontaż istniejących elementów małej architektury i schodów terenowych, 

 przebudowę konstrukcji istniejącego umocnienia nabrzeża na długości ok. 270 m                      (bez 
zmiany jego lokalizacji) na nabrzeże pionowe i nabrzeże skarpowe wraz z budową schodów 
skarpowych i stanowiskiem do cumowania małych jednostek pływających                 dł. 20m 

 budowę tarasu widokowego w linii nabrzeża na wysokości ul. Uroczej, 

 przebudowę i poszerzenie istniejącej kładki (wzdłuż bulwaru na wysokości budynku                Św. 
Floriana 6a), 

 przebudowę istniejących schodów przy Moście Bernardyńskim, 

 wymianę nawierzchni i konstrukcji istniejących ciągów pieszych, 

 budowę nowych odcinków ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, 

 budowę ścieżki rowerowej o szerokości o szerokości 2,5 m na całej długości odcinka za wyjątkiem 
przejazdu pod Mostem Bernardyńskim, 

 montaż elementów małej architektury, 

 nasadzenia zieleni wysokiej i średniej, 

 urządzenie zieleni niskiej, 

 wykonanie nowego oświetlenia terenu. 
 
 
 
Wskaźniki produktu (rok docelowy 2022): 

 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 8849,37 m2 

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,88 ha  
 

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy 2023): 

 Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej / rekultywowanej 
przestrzeni w miastach - 29 802 os. 


