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1 Budowa Strefy Aktywności Zespół Szkół i Placówek nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 62, ul. 

Stawowa 53 

Osiedlowy Błonie 369000 Budowa Strefy Aktywności dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 

osiedla. W jej skład wchodziłaby: bieżnia 
tartanowa, zewnętrzny stół do ping-ponga 
(wraz z podłożem z kostki), zewnętrzny stół 

do gry w piłkarzyki (wraz z podłożem z kostki), 
interaktywna bramka do piłki nożnej typu 

ShotSpot (do ćwiczeń celności) oraz 
zręcznościowa gra interaktywna typu 

Audiozone. Załączniki: https://goo.gl/UJXjQY  

 

2 Rozbudowa istniejącego 
skateparku 

Istniejący skatepark przy ul. 
Kossaka. 

Osiedlowy Górzyskowo 250000 Rozbudowa istniejącego skateparku o część 
przeznaczoną do trików na płaskiej 
powierzchni (płaski pas zakończony 

przeszkodą do rozpędzania się typu quarter) 
oraz o basen do jazdy na rolkach, 

deskorolkach i rowerach bmx (tzw. bowl), 
wykonane w technologii betonu 

monolitycznego. 
Pas do trików byłby umiejscowiony 

równolegle do istniejącego skateparku i 
połączony z jego infrastrukturą. 

3 Wybieg dla psów Wyżyny Polana przy Zespole Szkól nr 19. 
Za Orlikiem, przy ul. 
Siedleckiego/Staffa 

Osiedlowy Wyżyny 100000 Projekt budowy, a właściwie ogrodzenia 
terenu na wybieg dla psów. Sprawmy, aby 
miały bezpieczne miejsce do rozładowania 
swojej energii. Projekt zakłada wydzielenie 

miejsca do swobodnego biegania bez 
zbędnych urządzeń, które tylko zabierają tak 

ważną przestrzeń. Na terenie wybiegu 
znajdowały by się 2-3 ławki i kosze na psie 

odchody. 

https://goo.gl/UJXjQY
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4 Zakątek Juniora na 
skwerze Siła Ciszy 

Mariampola 

działka nr 4 w obrębie 405, ul. 
Tatrzańska, os. Tatrzańskie, teren 

skweru pn. "Siła Ciszy 
Mariampola" - zrealizowanego w 

BBO e.2016 

Osiedlowy Tatrzańskie 250000 Doposażenie istniejącego skweru pn. "Siła 
Ciszy Mariampola" przy ul. Tatrzańskiej w 

m.in. zestawy zabawowe, huśtawki, bujaki i 
piaskownicę, na nawierzchni bezpiecznej. 

Utworzenie miejsca dla zabaw dla juniorów, 
nasadzenie roślinności. Szczegółowy zakres 

prac ustalony na etapie ew. realizacji zadania 
w konsultacji z projektodawcą. 

5 Wymiana chodnika na 
kostkę polbruk przy bloku 
C. Skłodowskiej 64 wzdłuż  

ul .Bal 

blok Skłodowskiej 64 os 
Bartodzieje 

Osiedlowy Bartodzieje 400000 wymiana chodnika na kostkę polbruk  bo jest 
w fatalnym stanie i będą korzystać z chodnika 

nie tylko mieszkańcy bloku ale wszyscy co 
tędy chodzą 

6 Plac zabaw  Teren między blokami 
Kapuściska 6, Łukasiewicza 12, 

Monterów 1 oraz Wojska 
Polskiego 33. 

Osiedlowy Kapuściska 100000 Plac zabaw z piaskownicą, bujawką, 
ogrodzenie, ławeczki, podstawowe 

urządzenia do zabaw dla dzieci. Teren 
odpowiedni dla dzieci ze względu na drzewa 

chroniące przed ostrym słońcem.  

7 Wybieg dla Psów Działka 17 lub 21 obręb 0408 
alternatywnie działka 141 obręb 

0406 

Osiedlowy Tatrzańskie 80000 Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów 
na os. Tatrzańskim wyposażonego w wiatę 

ochronną przed deszczem z ławkami dla 
właścicieli psów, kilka przeszkód dla 

czworonogów oraz pojemnik na nieczystości. 
(przykładowy projekt w linku : 

http://psipark.pl/wp-
content/uploads/2017/02/Wybieg-o-

powierzchni-300-m2-rys2.jpg ) 

8 Maping Posadowienie na ul. Wały 
Jagiellońskie/Jana Kazimierza 
urządzenia do wyświetlania 

animacji (maping) 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

100000 Posadowienie na ul Wały Jagiellońsie masztu, 
na którym zamocowano urządzenie do 

pokazywania animacji na ścianie 
wielopoziomowego parkingu (nie 

podejrzewam, żeby właściciel parkingu nie 
chciał wyrazić zgody). Z urządzenia 

emitowano by uprzednio przygotowaną 
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animację kompu. związaną z historią 
Bydgoszczy (świetne wykorzystanie 

sąsiedztwa pomnika Kazimierza Wlk. 
https://www.youtube.com/watch?v=_9HuHC

A 

9 Remont chodnika 
Kujawska-Sokola i 
połączenie ciągu 

rowerowego 
Szwederowo-Wyżyny 

Południowy chodnik wzdłuż ulicy 
Wojska Polskiego, na odcinku 

pomiędzy ulicą Kujawską, a 
Sokola 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

200000 Namalowanie 5 przejazdów rowerowych wraz 
z pasami 

Budowa 240m~ chodnika i ścieżki rowerowej 
pomiędzy zachodnim pasem ulicy Kujawskiej, 

a ulicą Karpacką 
Budowa 20m~ chodnika i ścieżki rowerowej 

na przejściu przez Wojska Polskiego 
Budowa 100m~ wspólnego ciągu pieszo-
rowerowego pomiędzy ulicą Karpacką, a 

Sokolą 
Budowa 40m~ chodnika w celu połączenia ul. 
Wojska Polskiego i ul. Karpackiej Załączniki: 

https://goo.gl/py7Q4z  

10 Tor do jazdy na rowerach, 
rolkach, deskorolkach, 

hulajnogach.   

Działka miejska pomiędzy ul. 
Tczewską a ul. Krośnieńską. Dz. 

13/39, obszar 0035. 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

290000 Ogólnodostępny, bezobsługowy, rowerowy 
plac zabaw zwany PUMPTRACK-iem jest 

specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód 
składającym się z garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych „hopek”. 

Zgłoszony tor będzie przeznaczony dla 
starszych dzieci i początkujących zawodników. 
Tor jest niezwykle bezpieczny co potwierdziła 

Szwajcarska Poradnia ds. Zapobiegania 
Wypadkom (BFU). Załączniki: 

https://goo.gl/LChu7L  
11 Budowa zatok 

postojowych w obrębie 
drogi miejskiej ul. Monte 

Cassino 

Ciąg drogi publicznej, która 
należy do miasta w jej pasie 
drogowym, a jednocześnie 

stanowi drogę wewnątrz osiedla 

Osiedlowy Nowy Fordon 200000 Przebudowa pasa drogowego wzdłuż 
nieruchomości Monte Cassino 4 i 5 oraz 6 
celem stworzenia zatok postojowych dla 
bieżącej jezdni manewrowej z uwagi na 

https://goo.gl/py7Q4z
https://goo.gl/LChu7L
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bloków wielorodzinnych. aktualny brak miejsc postojowych i panujący 
obecnie przerost ilości pojazdów wobec 

niewystarczającej infrastruktury drogowej. 

12 Zmiana organizacji ruchu 
ul. Kapuściska 

ul. Kapuściska Osiedlowy Kapuściska 24000 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w 
ciągu ulicy Kapuściska i wyznaczenie na 

jednym pasie drogi miejsc parkingowych (w 
tym dla osób niepełnosprawnych) z 

jednoczesnym zamontowaniem 4 progów 
zwalniających i wyznaczeniem przejść dla 

pieszych. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Dojazd ulicą Kapuściska od ul. Łukasiewicza 

tylko i wyłącznie do ul. Baczyńskiego lub 
Planu 6-letniego. 

13 Oczyszczanie stawów  Osowa Góra -stawy przy ul. 
Kutrowej , Sardynkowej , Kolbego 
. Zgłaszane pismem przewodnim 

do Pani wice Prezydent Anny 
Mackiewicz  

Osiedlowy Osowa Góra 350000 Oczyszczenie 5 stawów z materiałów 
niebezpiecznych / akumulatory , opony , 

odpady komunalne itp. Pogłębienie stawów , 
wyłożenie folią i wprowadzenie urządzeń 
filtrujących zg. z przyjętymi normami UE .  

14 Miejsca parkingowych 
wzdłuż ulicy Swarzewskiej 

Wydzielenie miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy 

Swarzewskiej na odcinku od 
Gajowej do ulicy Polanki włącznie 

z ulicą Ceramiczną. 

Osiedlowy Bartodzieje 100000 Wydzielenie miejsc parkingowych wzdłuż 
ulicy Swarzewskiej na odcinku od Gajowej do 

ulicy Polanki włącznie z ulicą Ceramiczną 
przyczyni się do uporządkowania układu 
drogowego dla mieszkańców okolicznych 

nieruchomości oraz osób przyjeżdżających do 
parku przy Balatonie (w tym przede 

wszystkim do miasteczka rowerowego). 

15 Rozbudowa Placu Zabaw 
ul. Targowisko 

Rozbudowa istniejącego placu 
zabaw o boisko koszykówki i piłki 

ręcznej siłownie zewnętrzną i 
monitoring. 

Osiedlowy Stary Fordon 50000 Rozbudowa istniejącego placu zabaw o boisko 
do koszykówki i piłki ręcznej siłownie 

zewnętrzną dodatkowe urządzenia dla dzieci 
oraz  monitoring. 

16 Plac zabawa  Ul. walecznych 6 obok  plac 
zabawa  

Osiedlowy Kapuściska 4000 Proszę plac zabawa ul. Walecznych 6 

17 modernizacja placu zabaw rozbudowa placu zabaw dla Osiedlowy Bartodzieje 400000 modernizacja placu zabawa BARTEK 
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Bartek dzieci Bartek, budowa boisk do 

gry w piłkę nożną i siatkową, 

ogrodzenie całego terenu placu 

zabaw i boisk 

mieszczącego się za blokami nr 78 i 80 przy ul. 
Curie-Skłodowskie. Budowa nowych boisk do 
gry w piłkę nożną, siatkową itp. Obecnie plac 

zabaw został w niewielkim stopniu 
zmodernizowany i ogrodzony przez SM 

Zjednoczeni. 

18 Montaż drążków 

gimnastycznych na placu 

zabawa przy ul. 

Bronikowskiego 

Działka 40 Obręb 0058 (plac 

zabaw przy ul. Bronikowskiego) 

Osiedlowy Flisy 15000 Montaż drążków gimnastycznych o 3 różnych 
wysokościach oraz zastosowanie pod nimi 

bezpiecznego podłoża. Z uwagi na 
zróżnicowaną wysokość drążków z urządzenia 

będą mogły korzystać zarówno dzieci, 
młodzież, jak i rodzic spędzający z dziećmi 

czas na placu zabaw. 

19 Doposażenie przejścia dla 
pieszych (ul. 

Bronikowskiego - 
ul.Spacerowa/Park) 

 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

9500 Przejście dla pieszych między Parkiem nad 
Starym Kanałem a ul. Spacerową jest słabo 
widoczne przez kierowców. Doposażenie go 

poprzez zamontowanie na jezdni kocich oczek 
oraz migających lamp nad znakami, będzie 

miało wpływ na poprawienie bezpieczeństwa 
korzystających z niego rowerzystów, biegaczy 

i spacerowiczów. 

20 Remont parkingów wzdłuż 
ul. Skłodowskiej 

remont parkingów położonych 
po "parzystej" stronie ulicy M. C. 
- Skłodowskiej pomiędzy ulicami 

Bałtycką i Kijowską 

Osiedlowy Bartodzieje 500000 wyrównanie nawierzchni parkingów, 
wykonanie nowych krawężników i chodników 
- położonych przed pawilonami handlowymi 

po "parzystej" stronie ul. Skłodowskiej 
pomiędzy ulicami Bałtycką i Kijowską  

21 Remont parkingu wzdłuż 
ul. Kijowskiej 

parking położony wzdłuż ul. 
Kijowskiej pomiędzy ul. 

Skłodowskiej i Fordońską 

Osiedlowy Bartodzieje 500000 remont nawierzchni parkingu i chodnika 
wzdłuż ul. Kijowskiej pomiędzy ul. 

Skłodowskiej i Fordońską 

22 Plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja  
 

Działka 35/2 
 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

71000 Działka jest malutka i zalesiona. Można by 
zostawić jedno drzewo, aby plac był lekko 

zacieniony. Fajnie byłoby tam mieć 2 większe 
ścianki wspinaczkowe, 1 domek ze zjeżdżalnią 
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Obręb 0490 oraz 1 orbitrek dla ćwiczeń dla osób 
starszych. 

23 Kino letnie plenerowe 
przy Trasie 

Uniwersyteckiej 

Działka 16/1 
Obręb 0493 
Działka 16/2 
Obręb 0493 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

210000 Na Wzgórzu brakuje miejsca, gdzie można 
spędzić kulturalnie czas w gronie całej rodziny 

i poznać sąsiadów. Chciałabym, aby był tam 
mały parking, trochę roślin posadzonych, a w 
okresie letnim kino letnie plenerowe. Trzeba 

byłoby wynająć 10 razy w okresie letnim 
ekran wraz z aparaturą projekcyjną, 

prowadzić warsztaty, zorganizować kilka razy 
sąsiedzką potańcówkę i spektakle plenerowe 

oraz wynająć WC 

24 Zielona Strefa Wyżyny pomiędzy ulicami Glinki 
od południa i Boh. Kragujewca od 

północy, Os. Zielone Tarasy od 
zachodu i domami ul. 

Białostockiej od wschodu działki 
n 

Osiedlowy Wyżyny 60000 Utworzenie strefy edukacji i wypoczynku. 
 

Nasadzenie kilkudziesięciu drzew najczęściej 
występujących w Polsce z małymi tabliczkami 

określającymi gatunek drzewa oraz 
wytyczenie krzewami ścieżek. 

 
W następnym roku, w porozumieniu z 

Budlexem (który po zakończeniu pobliskiej 
budowy ma obowiązek doprowadzić teren do 

stanu pierwotnego) zrobienie ścieżek, 
wstawienie ławek i stolików do gier 

planszowych. 

25 Utwardzenie drogi 
gruntowej. Poprawienie 

bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Szwederowo ul. Bocheńskiego 
obręb 140 

Osiedlowy Szwederowo 498000 Utwardzenie drogi osiedlowej. Poprawienie 
bezpieczeństwa mieszkańców i czystość 

okolicy. Podniesienie komfortu życia 
mieszkańców- droga dojazdowa do dużego 
salonu Toyota oraz zakładu mechanicznego 
Ford powoduje duże nasilenie ruchu, a to 
olbrzymie tumany kurzu przez cały dzień. 

26 Wybieg dla psów  Wzgórze Wolności, ul karpacka Osiedlowy Wzgórze 100 Wybieg dla psów, w miejscu koło biegnącej 
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koło nowo powstającej trasy 
uniwersyteckiej. Miejsce koło 

parkingu jest to plac po dawnym 
placu zabaw.  

Wolności nowej trasy uniwersyteckiej, a parkingu 
samochodowego, ten wolny teren był by 

doskonałym miejscem na taką inwestycje, a 
także pozwoli utrzymać porządek i czystość 

na osiedlu. Na tą chwilę nie ma gdzie chodzić 
z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.  

27 Wybieg dla psów  Wzgórze wolności blok ul 
karpacka 39B a budowa 2 

odcinka trasy , plac po dawnym 
placu zabaw  

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

10000 Ogrodzony teren przeznaczony do wybiegu 
psów  

28 Zejście na Wyspę Młyńską Wyspa Młyńska Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

120000 Zejścia na Wyspę Młyńską od strony ul. 
Czartoryskiego i św. Trójcy w tej chwili jest 

dziurawe, pokryte kocimi łbami, co utrudnia 
spacery z dziećmi na te tereny od strony 
zachodniej. Cały teren Wyspy jest coraz 

bardziej zadbany tymczasem te dwa dojścia 
na nią są nie tylko nieestetyczne, ale i 

niekomfortowe dla mieszkańców. 

29 Remont chodników na ul. 
Łokietka 

Ulica Łokietka odcinek od 
Królowej Jadwigi do 

Jackowskiego 

Osiedlowy Okole 150000 Budowa chodnika z kostki betonowej zamiast 
zniszczonego asfaltu. Ułatwi wielu 

mieszkańcom osiedla dojście do centrum 
miasta.  

30 Usunięcie jeziora 
podeszczowego z ulicy 

Widok 87 - 89 

Ulica Widok 87 - 89 Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

250000 usunięcie jeziora podeszczowego z ulicy 
Widok 87 – 89 załączniki: 

https://goo.gl/dt8EHn 

31 Modernizacja schodów 
zewnętrznych i podjazdu 
dla niepełnosprawnych 

przy ZSnr30S 

Jesionowa 3a, Bydgoszcz, 
Szwederowo 

Osiedlowy Szwederowo 60000 Modernizacja schodów zewnętrznych i 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych z 

którego korzystają uczniowie będący 
mieszkańcami Miasta (szkoła nie jest 

rejonowa), a także członkowie organizacji i 
stowarzyszeń. W budynku szkoły znajdują się 
dwa lokale wyborcze z przystosowaniem  dla 

osób niepełnosprawnych. 
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32 Mały wybieg dla psów 
"Okole" 

Ul. Jackowskiego 2-6 Osiedlowy Okole 45000 Co należy wykonać? 
- oczyścić teren z zalegających odpadów 

- wykarczować choćby część dziko rosnących 
krzewów i młodych drzewostanów 

- ogrodzić teren wytrzymałym ogrodzeniem 
- ustawić pojemniki na odpady celem 

sprzątania po psach 
Zasady korzystania: 

- spacery z psami 
- możliwość spuszczenia psów luzem ze 

smyczy 
- ćwiczenia z psami 

- umożliwienie zabaw pomiędzy psami oraz 
psów z ludźmi. Załączniki: 

https://goo.gl/qq8VxB  

33 Utwardzenie ulicy 
Szlakowej  

Ulica Szlakowa, Fordon Osiedlowy Nowy Fordon 700000 Utwardzenie kostką brukową dojazdu do 
naszych bloków razem z oświetleniem oraz 

dojazdu do przystanku PKP Bydgoszcz 
Akademia. Załączniki: https://goo.gl/3iAYZU 

34 Rozbudowa kynoparku 
przy Wyszyńskiego i 

Powstańców 
Wielkopolskich 

Wybieg dla psów  Osiedlowy Bielawy 20000 Utwardzeni dojść do śluz wejściowych  
ścieżka od Powstańców i wyrównanie placu 

przed śluzą od Wyszyńskiego i utwardzenie na 
parking dla dojazdu autem. Dowiezienie 

piasku w celu zasypanie nierówności na placu 
wybiegu. Wykorzystać słupy oświetlenia ulicy 

Wyszyńskiego i założyć trzy lampy na 
podwójnym wysięgniku skierowane na 

wybieg w celu oświetlenia  wieczorową porą 
terenu. 

35 Rewitalizacja pasa zieleni 
w ciągu ul. 11. Listopada  

Leśne, ul. 11. Listopada Osiedlowy Leśne 125000 Wymiana ławek, wyrównanie żwirowej alejki, 
nowe oświetlenie i kosze na śmieci, 

rewitalizacja zieleni. 

36 Odnowa skweru przy ul. os. Piaski, skwer między ul. Osiedlowy Piaski 41000 Wymiana oświetlenia, bo to obecne jest w 

https://goo.gl/qq8VxB
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Smukalskiej na os. Piaski Smukalską - Smętowską - 
Komierowską. 

stanie fatalnym, nowe ławki pod kościołem, 
świeższy trawnik w skwerze. 

37 Wybieg dla psów Bydgoszcz, Czyżkówko - 
lokalizacja dowolna 

Osiedlowy Czyżkówko 50000 Wybieg dla psów - ogrodzony teren, śmietnik 
na psie odchody + woreczki, ławka, 
dodatkowe przeszkody dla pupili. 

Ogólnodostępny wybieg dla mieszkańców 
osiedla, którego niestety nie ma Załączniki: 

https://goo.gl/g3J4zk 

38 Skwer Małej Łąki Osiedle Wyżyny, park między 
ulicą Łomżyńską, Białostocką, a 

osiedlem Zielone Tarasy. 

Osiedlowy Wyżyny 42900 Skwer Małej Łąki kojarzyć ma się 
mieszkańcom Bydgoszczy z Doliną Małej Łąki 

zlokalizowanej w Tatrach. To niezwykle 
urokliwe miejsce pozwoli zrelaksować się 

każdemu po ciężkim dniu pracy. Dominować 
tutaj będą rośliny iglaste, które nadadzą temu 

miejscu niesamowity i niespotykany 
charakter. Dodatkowo, rośliny te są zielone 

przez cały rok, więc pomogą w walce ze 
smogiem w okresie zimowym. Załączniki: 

https://goo.gl/Rh969t 

39 Budowa chodnika 45m w 
miejscu wydeptanej 

ścieżki obok Jaru czynu 
społecznego. 

Wyżyny w miejscu wydeptanej 
ścieżki pomiędzy budynkiem przy 

Ogrody 17, a Jarem czynu 
społecznego. 

Osiedlowy Wyżyny 30000 Budowa chodnika 45m w miejscu wydeptanej 
ścieżki pomiędzy budynkiem przy Ogrody 17, 

a Jarem czynu społecznego. Aktualnie 
wydeptana ścieżka jest często używana przez 

przechodniów. Chodnik z kostki lub asfaltu 
powinien już być w tym miejscu zrobiony lata 

temu. Załączniki: https://goo.gl/Wn1STw 

40 Oświetlenie - końcowego 
odcinka ulicy Otorowskiej 

17-60 

Łęgnowo Wieś ulica Otorowska 
17-60 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

50000 Dokończenie oświetlenia ul. Otorowska 17-
60( końcowy odcinek 50-60). Ustawienie 3 lub 
4 lamp znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo 

poruszania się po drodze gruntowej. 

41 Utwardzenie parkingu 
kostką betonową 

ul. Pestalozziego, Osiedle 
Skrzetusko 

Osiedlowy Bartodzieje 200000 Zadanie polega na utwardzeniu parkingu przy 
technikum na ul. Pestalozziego. Parking jest 

wykorzystywany przez uczniów szkoły, 
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mieszkańców bloków wielorodzinnych oraz 
korzystających z boisk znajdujących się za 

szkołą. Systematycznie na wjeździe na parking 
tworzą się duże dziury, które uniemożliwiają 
wjazd samochodem. Powierzchnia parkingu 

wynosi ok. 1100-1200 m2. Załączniki: 

https://goo.gl/3bVBnb 

42 Oaza na Saharze Skwer przy placu zabaw 
pomiędzy ulicami Skromna i 
Powstania listopadowego. 

Działka nr 16/179 

Osiedlowy Leśne 287000 Budowa przestrzeni do street 
workoutu/kalisteniki, stołów do gier w 

szachy. chińczyka, tenisa stołowego. 
Wykonanie alejek spacerowych i rewitalizacja 

oraz aranżacja terenu zielonego. Załączniki: 
https://goo.gl/Qm6rje 

43 Utwardzanie ciągu ulic 
Burzowa-Polarna-

Śniegowa od ul.Wiejskiej 
do ul. Przejazd 

Osiedle Czyżkówko Osiedlowy Czyżkówko 200000 Burzowa ma swój początek od Wiejskiej i jest 
ulicą równoległą do Deszczowej. Mogłaby 

stanowić alternatywę dla ruchu pojazdów np. 
w sytuacji modernizacji lub awarii (np. kilka 

miesięcy temu wystąpiła awaria sieci 
wodociągowej i Deszczowa została 

zamknięta). Burzowa łączy się z Polarną i 
Śniegową. Śniegowa łączy się z utwardzoną 

już ulicą Przejazd, która łączy się z ulicą 
Filtrową. 

44 Budowa ulicy osiedlowej Miedzyń ul. Trawnik Bydgoszcz Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

250000 Budowa drogi osiedlowej na Miedzyniu ul. 
Trawnik 

45 Odnowienie nawierzchni 
ulicy 

ul. Saperów Osiedlowy Jachcice 100000 Odnowienie nawierzchni ulicy Saperów na 
odcinku od Żeglarskiej do Okrężnej 

46 Odnowienie nawierzchni 
ulicy 

ul. Smukalska Osiedlowy Piaski 150000 Odnowienie nawierzchni ulicy Smukalskiej na 
odcinku od Błądzimskiej do Gościeradzkiej 

47 Budowa 2 progów 
zwalniających na ul. Ks. I. 

Skorupki  

na odcinku od ul. 
Inowrocławskiej do ul. Pięknej 

Osiedlowy Górzyskowo 10000 utworzenie progów zwalniających na ul. Ks. I. 
Skorupki na odcinku od ul. Inowrocławskiej 

do ul. Pięknej wpłynie znacząco na 
bezpieczeństwo mieszkańców, a w 
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szczególności dzieci i osób starszych. Na tym 
odcinku niektórzy kierowcy jadą ze znacznie 

przekroczoną prędkością, czemu należy 
zapobiec Załączniki: https://goo.gl/hj6ddU 

48 Budowa chodnika przy ul. 
Ks. I. Skorupki na odcinku 

od ul. Grobla 

od skrzyżowania z ul. Grobla do 
Skorupki 86 

Osiedlowy Górzyskowo 70000 Budowa chodnika we wskazanym odcinku, 
gdyż aktualnie chodnika nie ma wcale co jest 

znacznym utrudnieniem dla mieszkańców 
Załączniki: https://goo.gl/nKMpnu 

49 Utworzenie przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu 

ul. Skorupki i ul. Grobla 

skrzyżowanie ulic Skorupki i 
Grobla 

Osiedlowy Górzyskowo 40000 Utworzenie przejścia dla pieszych znacznie 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a w 

szczególności dzieci, gdyż tędy wiedzie droga 
do szkoły, a przejście w tym miejscu w 
szczególności w godzinach szczytu jest 

niebezpieczne, gdyż samochody jada z 4 
stron: 2 stron Skorupki, z Czackiego i Grobla  

Załączniki: https://goo.gl/4rFrUQ 

50 Modernizacja ul. Stefana 
Okrzei na Błoniu 

Osiedlowa ulica Stefana Okrzei 
na Błoniu.  

Osiedlowy Błonie 350000 Modernizacja fatalnego stanu nawierzchni i 
chodników. Zastawiona ulica i chodniki 
stanowi zagrożenie dla mieszkańców, 

dojeżdżającego pojazdu pogotowia, policji, 
oczyszczania, dostawców.  

51 Budowa "Łąki miejskiej" 
na niezagospodarowanych 

terenach zielonych 

Teren na Osiedlu Tatrzańskim za 
Orlikiem i miasteczkiem 

rowerowym, w bliskim położeniu 
projektowanego basenu oraz 

górek fordońskich.  

Osiedlowy Tatrzańskie 150000 Zagospodarowanie skweru zieleni ok 3,5 tys. 
metrów kwadratowych na łąkę miejską. 
Zadanie ma na celu wyrównanie terenu 
zasianie trawy i nasadzeniem drzew dla 

zachowania zacienienia. Dodatkowo 
przewidziane jest postawienie ogrodzenia, 3-
4 drewnianych wiat oraz betonowych grilli, 

zapewnienie tego miejsca w wodę oraz 
śmietnik. Załączniki: https://goo.gl/yXo8pw 

52 Utwardzenie ulicy 
Piaśnickiej 

ul. Piaśnicka, Czyżkówko Osiedlowy Czyżkówko 193785 Projekt zakłada utwardzenie ul. Piaśnickiej w 
Bydgoszczy. W wyniku prac ma powstać 
pieszojezdnia, z niezbędną infrastrukturą 
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drogową i progami zwalniającymi.  Ul. 
Piaśnicka zbiera ruch z sąsiednich dróg do 

ulicy Krajeńskiej, umożliwiając wyjazd z 
osiedla. W wyniku projektu poprawi się 
dostępność komunikacyjna m.in. ulicy 
Łebskiej, Sępoleńskiej, Charzykowskiej, 

Lubawskiej i Wdzydzkiej.  

53 Wybieg dla psów Fordon, Tatrzańskie. Okolica 
górek, orlika, przy SP 67 i szkole 

Salezjańskiej lub w pobliskiej 
okolicy. 

Osiedlowy Tatrzańskie 80000 Wiele osób chodzi tam na spacery ze swoimi 
psami, w pobliżu jest plac zabaw i trasa do 
nauki jazdy rowerem, a więc dużo dzieci i 

wydaje mi się, że w tym miejscu przydałby się 
teren zamknięty, by psy mogły się swobodnie 

bawić nie łamiąc prawa. Na Bajkę jest 
kawałek drogi, a nie wszystkie psy dobrze 
znoszą jazdę autobusem/samochodem. 

Chodzi o to, by było chociaż samo ogrodzenie 
z furtką zamykaną. 

54 Odnowa placu zabaw Nad 
Kanałem oraz postawienie 
więcej urządzeń dla dzieci 

Osiedle Jary plac zabaw przy 
kortach tenisowych.  

Osiedlowy Wilczak - Jary 50000 Odnowa urządzeń tam stojących. Postawienie 
urządzeń dla małych dzieci, bujawka, 

zjeżdżalnia itp. Ogrodzenie terenu. Obecny 
plac zabaw zniechęca ludzi do przebywa na 

nim, a zjeżdżalnia jest niebezpieczna.  

55 Wybieg dla psów pomiędzy ul. Czarlińskich a ul. 
Orląt Lwowskich 

Osiedlowy Tatrzańskie 80000 Ogrodzenie części terenu, aby psy mogły 
bezpiecznie się bawić. Ewentualne kosze na 
odchody, ławka, elementy do ćwiczeń psów. 

W okolicy potrzebne jest takie miejsce. 

56 Utworzenie 
nowoczesnego  placu 
zabaw, z zajęciami z 

animatorem. 

Ulica  Rekinowa, plac między 
stawami a kościołem.  

Osiedlowy Osowa Góra 312318 Utworzenie nowoczesnego  placu zabaw, z 
bezpieczną nawierzchnią( bez piasku, tylko 
wyłożony specjalną pianką), z podziałem na 

dwie strefy: dla młodszych i dla starszych 
dzieci. W tej części Osowej Góry nie ma 

żadnego placu zabaw, najbliższy jest przy 
szkole przy ul. Sardynkowej. Załączniki: 
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https://goo.gl/G7LDLr 

57 Remont parkingu przy 
Grabowej 3 

Plac przed budynkiem Wspólnoty 
Mieszkanowej przy ul. Grabowej 
3 będący parkingiem - remont, 

odwodnienie i utwardzenie 
terenu, wyznaczenie miejsc. 

Osiedlowy Leśne 140000 Remont placu parkingowego przy ul. 
Grabowej 3, z którego korzystają mieszkańcy, 

studenci UKW i rodzice dzieci pobliskiej 
podstawówki. Konieczne odwodnienie 

terenu, utwardzenie i wyznaczenie miejsc 
parkingowych. 

58 dodatkowe miejsca 
parkingowe 

Przodowników Pracy/ /Bernarda 
Śliwińskiego 

Osiedlowy Kapuściska 100000 Przeorganizowanie miejsc parkingowych 
wzdłuż ul. Przodowników pracy w taki sposób 
aby zostały wyznaczone miejsca parkingowe 

ukośne zał. nr 1, poszerzenie parkingu na 
końcu ulicy aby samochody mogły paskować 

w dwóch rzędach Załączniki: 
https://goo.gl/gZ1h78 

59 Modernizacja alejek 
spacerowych przy ul. 

Noakowskiego 

Alejki spacerowe łączące ul. 
Łukasiewicza z ul. Kaczyńskiego 

(Planu 6-letniego) 

Osiedlowy Kapuściska 190000 Ze wgl na długotrwałe istnienie alejki, na 
której ok. 50 lat nic nie było modernizowane. 
Proponuję zmianę nawierzchni na mineralną, 

ustawienie ławek i stworzenie drogi dla 
rowerów. Ze wgl na zagorzenia jakie 
występują z powodu silnych wiatrów 

należałoby wyciąć część drzew i podciąć 
krzaki znajdujące się obok drogi z powodu 
ograniczenia widoczności dla kierowców . 

60 Otwarty Ogród Sztuki - 
Fordon Art 

Działka 6/18 
 

Obręb 0437 
 

Tereny Nadwiślańskie, Pałcz  

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

140000 Otwarty Ogród Sztuki – Fordon Art  to 
koncepcja wpisująca się w formułę 

tematyczną i zadaniową wypoczynkowego 
charakteru Terenów Nadwiślański. W ramach 

projektu ma zostać stworzony zespół 
instalacji artystycznych łączących w sobie 
różne formy sztuki - malarstwo, rzeźbę, 

poezję. Otwarty Ogród Sztuki – Fordon Art ma 
być ogrodem dostępnym dla wszystkich 

mieszkańców odwiedzających Tereny 
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Nadwiślańskie Załączniki: 
https://goo.gl/hvqahd 

61 Dostawienie ławek na 
skwerze VI Pułku Ułanów 

Wlkp. 

Skwer VI Płk Ułanów Wlkp. Osiedlowy Błonie 5000 Dostawienie ławek w alejce wzdłuż torów. 

62 Chodnik i placyk zabaw, 
ławeczką  

os. Górzykowo ul. Żwirki i Wigury 
-9lklatkowy blok ,9 Wspólnot, 

ADM, Komunalne -nie ma komu 
zrobić chodnika i małego placyku 

zabaw!!! 

Osiedlowy Górzyskowo 10000 Fajny kolorowy plac zabawowy + ławeczki dla 
starszych mieszkańców. Chodnik przed 
blokiem, ponieważ mało że jest ciemno 

wieczorem to sie przewracamy po krzywym 
szarym chodniku! 

63 Plenerowa Siłownia na 
Osowej Górze 

Osowa Góra na terenie zielonym 
obok boiska przy blokach na ulicy 
Sowia 1 i 3 między ulicami Skośną 

i Podmiejską  

Osiedlowy Osowa Góra 40000 Siłownia dla mieszkańców południowej części 
Osowej Góry na terenie zielonym obok boiska 

które jest otoczone siatką istniej miejsce na 
siłownie plenerową, pas zieleni znajduję się 
miedzy ulicami Skośną (część zaślepiona) i 

Podmiejską 

64 Montaż piłkochwytów na 
boisku w parku 

Polana w parku nad kanałem 
bydgoskim. 

 
Działka: 1, obręb: 0064. 

Osiedlowy Okole 10000 Zamontowanie piłkochwytów za obiema 
bramkami piłkarskimi na polanie w parku nad 

kanałem bydgoskim. Boisko byłoby wtedy 
częściej odwiedzane przez mieszkańców i 

sportowców. Najlepiej o rozmiarach: 6x25m. 
W przyszłości można także pomyśleć o dalszej 

rewitalizacji. Załączniki: 
https://goo.gl/2RJbH4 

65 Zmiana organizacji ruchu Szwederowo ulice Orla, 
Dąbrowskiego, Rogali 

Osiedlowy Szwederowo 30000 Usprawnienie ruchu- postawienie luster 
ułatwiających wyjazd z ulic W.Rogali oraz 

H.Dąbrowskiego w Orlą. Usprawnienie ruchu 
poprzez wyłączenie miejsc postojowych z 

pasa ruchu co ułatwi również komunikację ze 
szkołą oraz dojazd do Straży pożarnej. W tym 
momencie wyjazd z ulicy Rogali jest bardzo 
utrudniony, widoczność zerowa oraz brak 

płynnego ruchu poprzez parkujące pojazdy na 
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ulicy Dąbrowskiego. 

66 Przywrócenie ładu i 
porządku  

Szwederowo ulice Stroma, Orla, 
Dąbrowskiego 

Osiedlowy Szwederowo 20000 Ustawienie dużej ilości brakujących koszy na 
śmieci co wpłynie na pewno korzystnie na 

pobliską architekturę i piękne tereny zielone- 
park Dąbrowskiego oraz dolina pięciu 

stawów.  

67 Rewitalizacja trasy pieszo-
rowerowej Jar Czynu 

Społecznego 

Jar Czynu Społecznego Osiedlowy Wyżyny 450000 Rewitalizacja Jaru polegająca na utworzeniu 
nowej trasy pieszej oraz ścieżki rowerowej, 

jak i pełnego oświetlenia (latarnie). 

68 Utwardzenie ażurowe 
ulicy Kazimierza Jułgi 

Osiedle czyżkówko, ul. 
Kazimierza Jułgi ze 

skrzyżowaniem Andrzeja 
Nowackiego 2 

Osiedlowy Czyżkówko 240000 Utwardzenie metodą ażurową ulicy 
Kazimierza Jułgi ze skrzyżowaniem ulicy 

Andrzeja Nowackiego 2. 

69 Givebox na ubrania, 
książki, małe AGD 

Czyżkówko, okolice sklepu Pepco, 
Polo Marketu 

Osiedlowy Czyżkówko 1000 Givebox to miejsce, w którym można dzielić 
się niepotrzebnymi przedmiotami z innymi. 
Mieszkańcy mogliby tam zostawiać ubrania, 

książki, przedmioty codziennego użytku. 
Fajnie by było, gdyby szafę mogli 

zaprojektować i zbudować uczniowie w 
ramach zajęć szkolnych. Szafa miałaby na celu 

uczyć szczeg. młodzież lepszego 
wykorzystywania zasobów i dbania o dobro 

wspólne (ew. naprawa, odmalowanie). 

70 Rewitalizacja ulicy 
Krakowskiej 

Bydgoszcz osiedle Bielawy ulica 
Krakowska 

Osiedlowy Bielawy 182000 Pieniądze z projektu były by przeznaczone na 
naprawę chodnika drugiej części zabytkowej 
ulicy Krakowskiej od ulicy Jagiellońskiej po 
nadbrzeże zakończone zabytkową Pergolą. 

Długość chodnika to 210 metrów, szerokość 2 
metry. Rewitalizacja ulicy wpisuje się i 

współgra z długofalowym planem naprawy 
nadbrzeży rzeki. Wymiana chodnika musi 

uwzględnić możliwość parkowania 
samochodów. Załączniki: 
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https://goo.gl/beW6LL 

71 Renowacja chodnika przy 
Konopnickiej 

Szwederowo, chodnik miedzy 
przychodnią Szwederowo a ulicą 

Konopnicką 

Osiedlowy Szwederowo 42200 Renowacja chodnika, wyrównanie 
powierzchni i położenie kostki brukowej 

72 Wymiana chodnika na ul. 
Jasnej na odcinku od 

Grunwaldzkiej do Śląskiej 

Ulica Jasna na odcinku od ul. 
Grunwaldzkiej do Śląskiej obie 

strony . 

Osiedlowy Okole 230060 Wymiana chodnika na całym odcinku ul. 
Jasnej po jej obu stronach. Ulica Jasna bardzo 

ważny ciąg komunikacji pieszej na Osiedlu 
Okole. Obecny stan chodnika w 

katastrofalnym stanie technicznym.     

73 Budowa miejsc 
parkingowych na ul. 

Granicznej  

Prawa strona ulicy  Granicznej na 
odcinku od ul Śląskiej do ul. 

Łokietka . 

Osiedlowy Okole 230060 Budowa miejsc postojowych uporządkuje 
parkowanie samochodów oraz ułatwi wywóz 

odpadów komunalnych z posesji 
zlokalizowanych przy ul. Łokietka  

74 Budowa spowalniaczy 
ruchu oraz budowa miejsc 

parkingowych na ul 
Granicznej   

Ulica Graniczna na odcinku od ul. 
Grunwaldzkiej do ul Śląskiej  

Osiedlowy Okole 230060 Budowa miejsc parkingowych po prawej 
stronie ulicy Granicznej ,budowa 

spowalniaczy ruchu ze względu na lokalizację 
SOSW nr 3 . Nasadzenie drzew na całym 

odcinku ul Granicznej .Zmiana organizacji 
ruchu od ul. Grunwaldzkiej do ul Śląskiej -

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na 
całym jej odcinku.   

75 Oświetlenie wybiegu dla 
psów przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich. 

Bartodzieje. Osiedlowy Bartodzieje 16000 Oświetlenie wybiegu dla psów, żeby można 
było bezpiecznie korzystać z wybiegu także 

wieczorem oraz sprzątać po psach co 
nakazuje regulamin. 

76 Wyznaczenie stref w 
których możliwe jest picie 
alkoholu, wzdłuż Kanału 

Bydgoskiego 

Brzeg kanału bydgoskiego, 
wzdłuż ul. Spacerowej, od 

wysokości ul. Cieplickiej do ul. 
Plażowej. 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

30000 Wydzielenie kilku stref w których będzie 
możliwe legalne spożywanie alkoholu, wraz z 
zamontowaniem odpowiedniej infrastruktury, 
tj. tablic informacyjnych, koszy na śmieci oraz 

ławek. Uważam że zniweluje to problem 
zanieczyszczenia okolicy jak i samego kanału 
oraz zwiększy kulturę picia alkoholu, który 
niewątpliwie był i jest spożywany w tym 
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rejonie. 

77 Budowa miejsc 
parkingowych 

Bydgoszcz, osiedle Tatrzańskie, 
okolice ul. Galla Anonima / 

Kadłubka - np. działka  9 obręb 
0404  

Osiedlowy Tatrzańskie 150000 Budowa 30-40 miejsc parkingowych wraz z 
oświetleniem. Aktualnie w okolicy ul. Galla 
Anonima - Kadłubka panują bardzo trudne 

warunki parkowania pojazdów a ulica często 
jest blokowana przez pojazdy. Bloki 

zlokalizowane na ul. Galla Anonima 5, 9 oraz 
11 zostały wybudowane przez MSM Zrzeszeni 
bez zapewnienia mieszkańcom wystarczającej 

liczby miejsc parkingowych. 

78 utwardzenie ulicy na 
połączeniu ul. 

Mogileńskiej i Rozłogi 

Osiedle Glinki Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

1000000 Prosimy o wykonanie polączenia- 
utwardzenia ulic Mogileńska - Rozłogi to jest 

około 400metrów 

79 Powiększenie parkingu 
przy ulicy Żmudzkiej 

Osiedle Bartodzieje, ulica 
Żmudzka 1. Na rogu ulic 

Fordońskiej i drogi krajowej nr 5. 
Na terenie zielonym, który 

znajduje się naprzeciw kościoła. 

Osiedlowy Bartodzieje 250000 Projekt ma na celu wykonanie parking dla 
mieszkańców ulicy Żmudzkiej, parafian 

kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
oraz rodziców uczniów szkoły podstawowej 

nr 14. Udrożni to ulicę Żmudzką i powstrzyma 
kierowców przed łamaniem zakazu 

parkowania i stawaniem na chodniku 
utrudniając w ten sposób ruch pieszych 

80 Modernizacja wybiegu dla 
psów 

Wybieg dla psów na osiedlu 
Bartodzieje - na terenie Balatonu 

od strony Swarzewskiej.  

Osiedlowy Bartodzieje 120000 Modernizacja istniejącego wybiegu dla psów 
na osiedlu Bartodzieje - zainstalowanie 

oświetlenie, utworzenie drugiego wejścia 
śluzowego, postawienie nowych śmietników z 

workami na psie odchody. 

81 Modernizacja ul. 
Kolibrowej  

Modernizacja nawierzchni na ul. 
Kolibrowej na odcinku od ul. 

Gawroniej do ul. Dzięciołowej  

Osiedlowy Osowa Góra 250000 Utwardzenie ulicy kostką brukową(ulica jest 
skanalizowana) 

82 Budowa skweru 
wypoczynkowo - 

rekreacyjnego 

Teren Szkoły podstawowej nr 27  
 

ul. Sielska 34 85-790 Bydgoszcz 
 

Osiedlowy Stary Fordon 160000 Dzięki programowi 5/6 sfinansowaliśmy 
budowę siłowni zewnętrznej, która cieszy się 

dużą popularnością wśród mieszkańców 
Starego Fordonu, którzy jednak wielokrotnie 
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Stary Fordon zawracali uwagę, iż nie ma w pobliżu miejsca, 
gdzie można byłoby usiąść i odpocząć wraz z 

dziećmi w trakcie ćwiczeń.  Proponujemy 
stworzenie wokół siłowni, w miejsce 
istniejącego obok nieużytku , skweru 
wypoczynkowego  z trawnikiem, ław 

83 Budowa oświetlenia wraz 
z monitoringiem w parku 

przy Rekinowej 

Park przy stawach przy ulicy 
Rekinowej  

Osiedlowy Osowa Góra 104000 W parku po zmroku jest  całkowicie  ciemno, 
oświetlenie i kamery zwiększyłyby   

bezpieczeństwo w tym miejscu.   

84 Plac rekreacyjny dla dzieci 
i dorosłych 

działka nr 44/2 obr. 0113 M. 
Bydgoszcz 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

160000 Plac rekreacyjny dla dzieci i dorosłych to plac 
zabaw oraz mini. siłownia zewnętrzna. 

Podstawowe elementy to m.in.: zjeżdżalnia, 
karuzela, piaskownica, huśtawki, ławki 

parkowe 4 szt. oraz elementy zewnętrznej 
siłowni tj. np. narciarz, rowerek itp. najbliższy 
plac zabaw znajduje się na terenie szkoły na 

rogu ulic Hetmańskiej, Żółkiewskiego 

85 mostek na Osowej Górze 
w pobliżu kładki na Kanale 

W ciągu ul. Janowieckiej jest 
wyremontowana kładka na 

kanale Bydgoskim. Aby dojść na 
Osową pozostaje jeszcze strumyk 
Mostek był ale został zniszczony  

Osiedlowy Osowa Góra 20000 Przywrócić mostek w ciągu ul. Janowieckiej -
przejście z Miedzynia na Osową Górę 

86 Plac zabaw przy zbiegu 
ulic Karolewskiej i 

Siedleckiej 

Czyżkówko, zbieg ulic 
Karolewskiej i Siedleckiej 

Osiedlowy Czyżkówko 100000 rozbudowany i ogólnodostępny plac zabaw 
dla dzieci, zjeżdżalnie, karuzele, ścianka 
wspinaczkowa, ławeczki dla rodziców, 
oświetlenie nocne, piaskownice, etc. 

87 Budowa placu przy Ikara  Proponuje budowa placu zabaw 
dla dzieci, skateparku, oraz 

boiska.Dla mieszkańców ulicy 
Ikara orłowskieg i okolicznych 

uliczek.  

Osiedlowy Górzyskowo 50000 Park stoi zaniedbany, brudny. Po rewitalizacji 
ptak będzie użyteczny i będą dzieci oraz 

dorośli gdzie spędzać czas. 

88 Budowa chodnika (w 
miejscu ścieżki pod 

Osiedle Osowa Góra. Pod skarpą 
wzdłuż ulicy Kormoranów.   

Osiedlowy Osowa Góra 416423 Działania: 
- wybranie istniejącego gruntu oraz istniejącej 
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skarpą) + oświetlenie zieleni (trawy, krzaki) 
- wysypanie odpowiedniego podłoża pod 

przyszły chodnik 
- ubicie podsypki 

- ułożenie narożników i kostki chodnikowej na 
podsypce cementowej 
- ułożenie oświetlenia 

Pozostały opis jest w załączniku. 
Projekt został wysłany do RO Osowa Góra w 

celu akceptacji. Załączniki: 
https://goo.gl/X1SuGc 

89 Budowa miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy 

Noakowskiego wraz z 
rewitalizacją parku  

Ulica Noakowskiego na odcinku 
od Lecha Kaczyńskiego do 

Łukasiewicza, os. Kapuściska 

Osiedlowy Kapuściska 200000 1.Wykonanie zatok do parkowania skośnego 
wzdłuż ulicy Noakowskiego stanowiska 

skośne lub wzdłużne. 
2.Rewitalizacja parku oraz ławek i 

nawierzchni alejek chodnika. 
3.Inspekcja drzewostanu 

4.Instalacja kamery monitoringu miejskiego 
przy przejściu dla pieszych przy ulicy Al Lecha 

Kaczyńskiego Załączniki: 
https://goo.gl/ayaCx4 

90 Nowoczesny, integracyjny 
plac zabaw dla dzieci. 

Plac na końcu ulicy Wincentego 
Gordona, działka 38/7, obręb 

0392. 

Osiedlowy Nowy Fordon 150000 Zaprojektowanie i budowa nowoczesnego 
placu zabaw dla dzieci. Budowa 

integracyjnego placu zarówno dla dzieci pełno 
jak i niepełnosprawnych. Urozmaicone 

atrakcje, huśtawki rodzinne, zjeżdżalnie, 
domki, straganiki zabawowe, pojazdy itp. 

Dodatkowo umieszczenie ławek dla rodziców 
i pojemników na odpady. Teren ogrodzony. 

91 ścieżka rowerowa od WZL 
do granicy miasta 

Teren od WZL do granicy miasta - 
obejmujący również wiadukt 

kolejowy 

Osiedlowy Błonie 125000 Budowa ścieżki rowerowej - zastąpienie 
części chodnika z płytek betonowych 

profesjonalną ścieżką rowerową. 
Nawierzchnia asfaltowa lub z płaskich kostek 
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brukowych tak aby ścieżka ta była również 
przyjazna dla rolkarzy. Obecnie chodnik ten 

jest w bardzo złym stanie, kostki 
"porozchodziły się" na ścieżce jest dużo dziur i 

szczelin przez co jest niebezpieczna dla 
zdrowia i życia jeżdżących. 

92 Teren rekreacyjny dla 
dzieci 

Płac zabaw i boiska przy ul 
Koszalińskiej, miedzy blokami 16 i 

18 

Osiedlowy Bartodzieje 250 Plac zabaw dla dzieci z atrakcjami dla 
najmłodszych, teren zielony, boiska 

93 Postawienie grilli 
betonowych, ławek i 

śmietników na polance 
koło 5LO 

Polanka obok budowanego 
basenu przy 5LO, między ulicami 

Szarych Szeregów i 
Przodowników Pracy. 

Osiedlowy Kapuściska 30000 Ustawienie 3 grilli betonowych do grillowania 
oraz niezbędnej infrastruktury: 3x (stół 

grillowy z 2 ławkami po obu stronach stołu), 
kosze na śmieci. Załączniki: 

https://goo.gl/yJ9tj7 

94 Plac zabaw dla dzieci 
osiedla przy ul. Ikara i M. 

Orłowskiego 

Nieruchomość znajduje się w 
miejskim zasobie 

Osiedlowy Górzyskowo 50000 plac zabaw z bujawkami zawieszanymi i 
wagowymi, zjeżdżalnią, piaskownicą, ścianką 

wspinaczkową, ogrodzeniem, 4 ławkami z 
oparciem oraz założenie łąki kwietnej 

95 Piknikowa Polana Skwer im. gen Augusta Fieldorfa - 
Nila 

Osiedlowy Stary Fordon 500000 Rewitalizacja skweru, która przemieni go w 
miejsce integracji lokalnej społeczności. 
Wyrównanie terenu, nowe nasadzenia, 

ławeczki, sprzęt rekreacyjno- sportowy dla 
dzieci, oraz scena stworzą miejsce w którym 
wszyscy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć 

w życiu kulturalnym organizowanym już w 
tym miejscu od lat. Teren dla bezpieczeństwa 

będzie ogrodzony i monitorowany a także 
dodatkowo oświetlony. Załączniki: 

https://goo.gl/1cXmgY 

96 Przeniesienie przystanku róg ulicy Saperów i Ludwikowo Osiedlowy Jachcice 25000 Przeniesienie przystanku z ulicy Saperów 7-9 
na róg ulicy Saperów i Ludwikowo 

(wybudowanie zatoczki wraz z 
wiatą).Korzyści- wiata, nie blokowana jezdnia, 
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bliżej Pesy, więcej miejsca. 

97 Boisko do plażówki i mały 
plac zabaw dla dzieci  

Łęgnowo ul. Żółwińska 5  Osiedlowy Łęgnowo 50000 boisko do siatkówki plażowej przy ul. 
Żółwińska 5 oraz mały plac zabaw dla dzieci 

doposażenie placu rekreacyjnego . w 
załączonych zdjęciach widać dużo placu który 

można by było za gospodarować w plac 
zabaw dla dzieci  w boisko do siatkówki. 
poprawiło by to jakość  mieszkańców ,a 

zwłaszcza dla młodzieży i dzieci by jakoś ten 
wolny czas spędzali na placu i boisku. 

Załączniki: https://goo.gl/jz6XjU 

98 Ogród sensoryczny dla 
osób ze spektrum 
autyzmu i innymi 

dysfunkcjami 

Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 
29 w Bydgoszczy, ul. Słoneczna 

26 

Osiedlowy Wilczak - Jary 120000 Przedmiotem pracy jest projekt ogrodu 
sensorycznego dla osób dysfunkcyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób ze 
spektrum autyzmu. Obejmuje urozmaicenie 

nawierzchni oraz wprowadzenie licznych 
elementów małej architektury, by umożliwić 

prowadzenie terapii sensorycznej na otwartej 
przestrzeni i będzie też tworzyć spójną całość 

z siłownią na powietrzu, z której już 
korzystają mieszkańcy osiedla. Załączniki: 

https://goo.gl/jsUhGd 

99 Drony wykrywające smog  Stary Fordon wzdłuż ulicy 
Wyzwolenia  

Osiedlowy Stary Fordon 15000 Zakup dla policji dronòw wykrywających 
domy/kominy z których wypuszczone są 

szkodliwe spaliny. Niestety w Starym 
Fordonie powietrze często jest 

zanieczyszczone w wyniku powyższego 
działania. 

100 Monitoring i oświetlenie 
placu zabaw przy ul 
Przerwy-Tetmajera 

Plac zabaw zbieg ulic Przerwy-
Tetmajera oraz Skwarnej 

Osiedlowy Wilczak - Jary 90000 Zamontowanie kamery monitoringu 
miejskiego oraz oświetlenie placu zabaw 2 

latarniami parkowymi. podniesie 
bezpieczeństwo dzieci bawiących się w tym 

miejscu oraz ograniczy możliwość wystąpienia 
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kolejnych zdarzeń wandalizmu 

101 Nasadzenia w parku nad 
Starym Kanałem 

Park nad Starym Kanałem Osiedlowy Wilczak - Jary 75000 a) Wycięcie starych drzew zagrażających 
bezpieczeństwu spacerowiczów. b) Poprawa 
bezpieczeństwa w parku poprzez usunięcie 

krzaków ograniczających widoczność i 
służących za miejsca spożywania 

alkoholu(samosiejki). c) Nasadzenia nowych 
drzew liściastych długowiecznych. 

102 Rewitalizacja starych 
sadów ogrodowych wraz z 

miejscami piknikowymi 

Park nad kanałem, wysokość pętli 
tramwajowej  

Osiedlowy Wilczak - Jary 75000 a) weryfikacja stany drzewostanu owocowego 
na terenie, b) przycięcie starego drzewostanu  

c) nasadzenia drzew owocowych oraz 
krzewów owocowych d) oczyszczenie 

strumyka  pomiędzy ulica nakielska a starymi 
stawami rybnymi e) budowa 5 miejsc do 

piknikowania ( ławki ze stołami) 

103 miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych ul. 

Walecznych 

Brak wyznaczenia stanowisk 
parkingowych dla 

niepełnosprawnych w ul. 
Walecznych.  

Osiedlowy Kapuściska 555 Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych 
na ul. Walecznych, 

104 Deptak spacerowy Aleją 
11 listopada.  

Ul. 11 Listopada środkowa część 
deptaków obecnie z żwiru od ul. 

Sułkowskiego do Gdańskiej.  

Osiedlowy Leśne 150000 Prace obejmą ułożenie deptaku z kostki 
brukowej wzdłuż obecnego deptaku z żwiru 
przy ul. 11 listopada. Prace obejmą również 
ustawieniem nowych koszy z logiem miasta 

Bydgoszczy w miejscu starych i odświeżeniem 
obecnych ławek  farbą. Załączniki: 

https://goo.gl/DtDr1F 

105 Ułożenie nowych 
chodników wzdłuż ul. 

Czerkaskiej  

Ul. Czerkaska od ul. Sułkowskiego 
do Gdańskiej  

Osiedlowy Leśne 150000 Ułożenie nowych płyt w miejscu starych płyt 
na chodniku wzdłuż ul. Czerkaskiej od ul. 

Gdańskiej do ul. Sułkowskiego po obu 
stronach ulicy.  

106 Siedlisko traw.  Osiedle Leśne - Park Inwalidów 
Wojennych przy ul. Czerkaskiej a 

11 Listopada.  

Osiedlowy Leśne 120000 Zakres polega na stworzeniu ozdobnych 
klombów z traw ozdobnych wysokich i niskich 

gatunków. Stworzenie conajmniej 6 



Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

kompozycji wzdłuż alejek spacerowych o 
szerokości 3m na 1,5m . Dodatkowo 

odświeżenie ławek i posadzenie po 2 tuje 
obok każdej ławki, po jednej z każdego boku 

ławki. Załączniki: https://goo.gl/PAFbCU 

107 Ścieżki spacerowe Park 2KOP między ks.Schulza a 
torami  kolejowymi na osiedlu 

Błonie. 

Osiedlowy Błonie 30000 Wymiana dziurawej pofalowanej nawierzchni 
na kostkę 

108 Plac zabaw dla dzieci i płac 
do ćwiczeń. 

Bydgoszcz ,ul. Beskidzka 2  Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

200000 Plac zabaw dla dzieci i plac do ćwiczeń dla 
dorosłych. 

109 Chodnik Chodnik na ul. Toruńskiej osiedle 
Łęgnowo  

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

1 wykonanie chodnika 

110 Siłownia Plenerowa Osiedle Opławiec koło szkoły 
podstawowej , okolice orlika. 

 
Dodatkowe proponuje ściankę 

wspinaczkową dla dzieci i 
dorosłych  

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

25000 Siłownia zewnętrzna - ogólnodostępna i 
darmowa urządzenia typu: wahadło, twister, 
wioślarz, orbitrek, wciąg górny, odwodziciel, 

przywodziciel 

111 Budowa parkingu przy 
boisku "Orlik" na ul. 

Śląskiej 

Plac pomiędzy Szkołą 
Podstawową nr 10 a boiskiem 

"Orlik", ul. Śląska 7 

Osiedlowy Okole 60000 Parking dla osób korzystających z boiska 
"Orlik" oraz rodziców przywożących dzieci do 

przedszkola i szkoły 

112 Alejka spacerowo-
rekreacyjna 

Od ul. Czołgistów przez teren po 
starej bibliotece, teren zielony 

pomiędzy ulicami Partyzantów i 
Saperów do ul. Poligonowej.  

Osiedlowy Jachcice 200000 Alejka usytuowana z dala od ruchu kołowego 
jest idealnym miejscem do spacerów, do 
biegania, dla dzieci do jazdy na rolkach, 

rowerkach oraz jako pieszy trakt 
komunikacyjny. Konieczne jest utwardzenie 

asfaltem o szerokości 2 metrów z rewizją 
istniejącej zieleni – miejscami niezbędne 
będzie prześwietlenie i cięcie krzewów, 

chorych drzew lub gałęzi oraz wyrównanie 
terenu obok alejki. Załączniki: 

https://goo.gl/wH9jyH 

113 Nowa ścieżka rowerowa i Babia wieś, między przystankiem Osiedlowy Wzgórze 125000 Wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika w 
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chodnik między rondem 
Toruńskim a halą 

Łuczniczka 

tramwajowym obok Artego 
Areny, a rondem Toruńskim 

Wolności miejscu gdzie teraz jest bardzo zniszczony 
chodnik. Poza tym powinno być w tym 

miejscu wykonane oświetlenie (latarnie). 
Ścieżka rowerowa przy wjeździe do parku od 

strony ronda Toruńskiego nagle przerywa się i 
dopiero przy kortach tenisowych kawałek 

dalej jest wznowiona. 

114 Budowa chodnikojezdni 
na ul. Chmurnej 

Nieutwardzona część ul. 
Chmurnej znajdująca się 

pomiędzy ulicami Siedlecką i 
Byszewską. 

Osiedlowy Czyżkówko 180000 Chodnikojezdnia połączy utwardzone części 
Chmurnej, Siedleckiej oraz budowanej w 

bieżącym roku Byszewskiej. 
 

Wymieniony fragment ulicy Chmurnej, 
funkcjonuje jako droga od 1818r. Stanowi 
najkrótsze połączenie tej części Czyżkówka  

 
z przystankami autobusowymi przy ulicach 

Nad Torem, Wiejskiej i Deszczowej. Korzysta z 
niego wielu mieszkańców przyległych 

 
ulic i klientów znajdujących się przy nich firm. 

115 Sygnalizacja świetlna na 
ul. Kolbego 

Lokalizacja przejścia dla pieszych: 
 

na ulicy Kolbego na wysokości 
ulicy Rekinowej przy pętli 

autobusowej, na wysokości 
kościoła. 

Osiedlowy Osowa Góra 100000 Lokalizacja przejścia dla pieszych we 
wskazanym miejscu poprawi bezpieczeństwo 
pieszych przechodzących przez  ulicę Kolbego, 

zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły 
przy ul. Sardynkowej oraz mieszkańców do 

kościoła parafialnego. Jest zlokalizowane na 
wjeździe do  Bydgoszczy. Jest to miejsce o 
dużym natężeniu ruchu samochodowego.  

116 Doposażenie istniejącego 
placu sportowo-

rekreacyjnego w obrębie 
ulic: Chmielna - 

1OK, Osiedle Czyżkówko - w 
obrębie ulic: Chmielnej, 

Byszewskiej i Siedleckiej; działki 
nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 obręb 
17, KW 4957, Gmina Bydgoszcz 

Osiedlowy Czyżkówko 120000 Doposażenie istniejącego miejskiego placu 
sportowo-rekreacyjnego o budowę 

elementów do Street Workautu i dodatkowe 
urządzenia siłowni plenerowej, umożliwiające 

rozwój górnych partii ciała oraz urządzenie 
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zabawowe dla dzieci. Przy istniejącym placu 
zabaw nasadzenie niskich drzew i krzewów, 
chroniących przed słońcem i wiatrem oraz 
doposażenie terenu w ławki z oparciem, 

stojaki rowerowe. 

117 Popiersie Bogdana 
Wielkiego 

Przy internacie ul Opławiec Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

500 Skromne popiersie Bogdana Wielkiego, 
miłościwie nam panującego Pana i Władcy 

tych Ziem 

118 Chodnik i ścieżka 
rowerowa 

przystanek przy posesji Wojska 
Polskiego 13 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

200000 Tak ważny przystanek autobusowy położony 
najbliżej Szpitala J. Biziela, obsługujący aż 6 
linii, jest od początku spartaczony, bo ma za 
wąski peron i chodnik. Może nowy Dyrektor 

ZDMiKP skieruje na to pechowe miejsce 
odpowiedniego pracownika, który będzie 
mógł się przekonać, ze rozwiązanie jest 

proste. Obok wiaty jest wydeptana przez ludzi 
klepisk, po którym można by poprowadzić 

ścieżkę rowerową. 

119 Kontynuacja Rewitalizacji 
Skweru Tadeusza 

Nowakowskiego na 
Szwederowie 

Plac przed Łaźnia Miejską 
"Araszkiewicz Centrum Zdrowia". 
Miedzy ulicami ks. Skorupki i Orlą 

na Szwederowie 

Osiedlowy Szwederowo 100000 Dalsza kontynuacja rewitalizacji Skweru. Plac 
parkowy dla mieszkańców Szwederowa 

120 Modernizacja wejścia i 
podjazdu dla wózków 

inwalidzkich 

przy Zespole Szkół nr 30 
Specjalnych ul. Jesionowa 39 

Szwederowo 

Osiedlowy Szwederowo 60000 Modernizacja ma służyć uczniom, 
nauczycielom i petentom korzystającym z 

budynku szkoły 

121 Zakup 18 szt. 
defibrylatorów komplety 
do zawieszenia na terenie 

dzielnicy 

Realizacja zadania w miejscach 
dużych skupisk ludności 

(dyskonty handlowe, targowiska, 
szkoły, urzędy miejskie) w 

dzielnicy Szwederowo 

Osiedlowy Szwederowo 180000 Pomoc w razie zatrzymania krążenia (zawał). 
Dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i nie 

tylko przebywających na Szwederowie 

122 Zaprojektowanie i budowa 
ulicy Bytowskiej wraz z 

sięgaczem ul. 

Ul. Bytowska na osiedlu Wyżyny 
oraz sięgacz ul. Augustowskiej z 
przedłużenia ul. Człuchowskiej 

Osiedlowy Wyżyny 623583 Zaprojektowanie i budowa ulicy Bytowskiej 
wraz z 2 lampami oświetleniowymi (obecnie 
brak oświetlenia, droga zalewana opadami 
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Augustowskiej deszczu, tworzy się jezioro, podłączenie do 
deszczówki 

123 Wymiana  250 metrów 
nawierzchni ul. 

Podmiejskiej 

Osowa Góra  (południowa cześć 
osiedla między przejazdem 

kolejowym i skrzyżowaniem z ul. 
Kruszynską 

Osiedlowy Osowa Góra 75000 Zgłaszam wymianę nawierzchni na odcinku 
250 m w ulicy podmiejskiej przejazdu 
kolejowego do skrzyżowania z ulicą 

Kruszyńska nawierzchnia jest wpłata na co 
powoduje ogromne hałas dla mieszkańców 
ulicy Sowiej 1 i 3 kierowcy którzy jeżdżą do 
firm w części przemysłowej również niszczą 
swoje samochody oraz nocny autobus który 
przejeżdża przez ten odcinek drogi również 

nie zapewnia komfortu pasażerom 

124 Budowa wyniesionego 
skrzyżowania Lawinowa - 

Zbójnicka 

Skrzyżowanie ulic Lawinowa - 
Zbójnicka. działki: 160/2, 124/1, 

231/1, 224/1, 105/2, 106/14, 
160/1, 106/20, 232/1 obr. 408 

Osiedlowy Tatrzańskie 200000 Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania 
ulic Lawinowej i Zbójnickiej na wyniesione. 

Jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym 
cześć kierujących nie respektuje zasady 

pierwszeństwa z prawej, a zdecydowana 
większość kierujących przekracza dozwoloną 

prędkość. 

125 Sygnalizacja świetlna przy 
skrzyżowaniu Kruszyńska-

Puszczykowa 

Bydgoszcz - skrzyżowanie 
Kruszyńska-Puszczykowa osiedle 

Osowa Góra 

Osiedlowy Osowa Góra 120000 Sygnalizacja świetlna jest niezbędna, 
ponieważ codziennie przechodzą przez 

przejście na ulicy Kruszyńskiej ok. 400 dzieci z 
ZS nr 24. Dodatkowo przechodzą rodzice z 

dziećmi z trzech przedszkoli znajdujących się 
w okolicy. Sygnalizacja świetlna jest jedyną 
szansą na zwiększenie bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym dla pieszych na w/w ulicy. 

126 budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Andersa 

ul. Andersa, Bydgoszcz, Fordon Osiedlowy Stary Fordon 400000 Celem jest utworzenie ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Andersa, aby mieszkańcy mogli 

swobodnie poruszać się po niej. Na pewno da 
to poczucie bezpieczeństwa. 

127 Budowa ścieżki rowerowej Ulica Andersa Osiedlowy Tatrzańskie 450000 Przygotowanie i utwardzenie nawierzchni. 
Położenie kostki brukowej bądź innego 
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podłoża umożliwiającego podróżowanie 
rowerami  

128 Naprawa chodników i 
jezdni 

Osiedle leśne Osiedlowy Leśne 100000 1.ul.11 Listopada od ul. Gdańskiej w kierunku 
Sułkowskiego : chodnik jest w strasznym 

stanie utrudniając pieszym chodzenie. 
2.ul. Czerkaska - nawierzchnia jest w złym 

stanie - wymaga naprawy z uwagi na 
wzmożony ruch autobusów miejskich, karetek 

oraz przejazd samochodów pomiędzy ul. 
Sułkowskiego i dworcem kolejowym na ul. 

Z.Augusta.   

129 Oświetlenie wybiegu dla 
psów przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich /Kardynała 

Wyszyńskiego 

Bielawki Osiedlowy Bielawy 18000 Oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich. Brak oświetlenia 
powoduje, że wieczorem nie jest bezpiecznie, 
także nie można sprzątać po psach po ciemku, 

co nakazuje regulamin wybiegu. Można 
wykorzystać lampy przy ul. Kardynała 

Wyszyńskiego z pojedynczych na podwójne 
skierowane na wybieg. To jest najtańsza 

wersja ! 

130 Budowa nawierzchni na 
ul. Mikołaja Kotowicza w 

miejsce obecnej drogi 
gruntowej 

Osiedle: Wilczak-Jary, ul. 
Mikołaja Kotowicza, działka nr: 

113, obr. 68, droga gminna, 
własność Bydgoszcz. 

Osiedlowy Wilczak - Jary 263582 Utwardzenie nawierzchni ul. Mikołaja 
Kotowicza za pomocą kostki brukowej w 

miejsce obecnej drogi gruntowej. Ul. Mikołaja 
Kotowicza służy mieszkańcom osiedla Jary i 

Błonie, z jednej strony jest przedłużeniem ul. 
Huzarskiej i służy osobom chodzącym do szkół 
przy ul. Słonecznej. Natomiast z drugiej strony 

ulicy Mikołaja Kotowicza znajduje się często 
odwiedzany Cmentarz Parafialny św. Trójcy. 

131 Przebudowa zjazdo-
podjazdów na bulwarach 

nad Brdą  

W centrum miasta przy ul. Stary 
Port na odcinku północnych 

bulwarów na wysokości budynku 
Poczty Głównej istnieją zjazdy i 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

10000 Na odcinku północnych bulwarów nad Brdą 
na wysokości budynku Poczty Głównej jest 

fragment który jest troszkę niżej. Z obu stron 
są wąskie zjazdy i wjazdy dla wózków należy 
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podjazdy dla wózków. przeprowadzić remont tych zjazdów wydłużyć 
by były łagodne dla zjeżdżających wózków z 

dzieckiem rowerzystów rolkarzy, 
deskorolkarzy, osób  na wózkach inwalidzkich  

obecnie są to dwie wąskie nitki do zjazdu i 
wjazdu z obu stron. 

132 Rewitalizacja nabrzeża 
Starego Kanału 

Bydgoskiego  

Stary Kanał Bydgoski pomiędzy 
śluzą nr 4 a śluzą nr 5 na odcinku 

pomiędzy ul Wrocławską a ul. 
Czarna Droga - Osiedle Okole    

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Wykonanie nowej nawierzchni ścieżki 
spacerowej oraz wytyczenie i wykonanie 

ścieżki rowerowej wzdłuż kanału, 
wzmocnienie nabrzeża oraz zaprojektowanie i 

wykonanie 3 nowych fontann na kanale. 
Załączniki: https://goo.gl/KT6jQ3     

133 Budowa miejsca rekreacji 
mieszkańców na Okolu   

Ulica Śląska dawny teren po 
piekarni Tosta obecnie teren 
dzierżawiony od miasta przez 

Caritas   

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Rozbiórka  budynków po dawnej piekarni 
Tosta i zagospodarowanie miejsca na miejsce 
odpoczynku mieszkańców Okola. Nasadzenie 

drzew ,budowa alejek spacerowych , 
ustawienie ławek parkowych , oświetlenie 
terenu lampami parkowymi, monitoring . 

Załączniki: https://goo.gl/yDPmvj 

134 Budowa pola namiotowo-
kamperowego 

Park centralny przy ul. Toruńskiej  Ponadosiedlow
y 

 1652000 Budowa w pełni wyposażonego pola 
namiotowo-kamperowego na terenie Parku 
Centralnego obok hali Artego . Na terenie 
ogrodzonego pola powinny znajdować się 

pełne węzły sanitarne, stanowiskowe 
przyłącza do prądu i wody, świetlica -miejsce 

spotkań gości, stołówka -miejsce 
przygotowania posiłku ,plac zabaw, miejsce 
do grillowania , monitoring itp.  Załączniki: 

https://goo.gl/fS2Ty4 

135 Realizacja wybiegu dla 
psów wraz z 

wyposażeniem. 

Bydgoszcz ul.Hippiczna 
(nieopodal Miasteczka Ruchu 
Drogowego ) - część działki nr 

ewid. 53, obręb 357,  pow. 3 000 

Osiedlowy Leśne 120000 - wygrodzenie terenu, siatka, słupki stalowe,  
-2 bramki ze śluzami na utwardzonym terenie 
- kostka, (dla małych i dużych psów - osobne) 
- montaż tablic informacyjnych (lokalizacja, 
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m kw. regulamin etc.) - zabezpieczenie 
infrastruktury - sprzęt dla psów i ławki. 

136 Przebudowa schodów w 
ciągu chodnika na schody 
z podjazdem dla wózków 

Schody w ciągu chodnika, 
sąsiadujące ze stadionem przy 

ulicy Piwnika Ponurego, na 
wysokości bloku przy 

Konfederatów Barskich 4. 

Osiedlowy Nowy Fordon 10000 Projekt zakłada przebudowę istniejących 
schodów w ciągu chodnika, na schody z 

podjazdem dla wózków dziecięcych, 
rowerzystów(jeśli warunki techniczne na to 

pozwolą, również dla osób 
niepełnosprawnych).Obecnie ruch 

wymienionych pojazdów odbywa się kosztem 
sąsiadującego ze schodami trawnika. Schody 

utrudniają korzystanie z istniejącej 
infrastruktury, ponadto wpływają negatywnie 

na estetykę osiedla. Załączniki: 
https://goo.gl/pkfb5x 

137 Budowa Tężni Solankowej Budowa Tężni Solankowej, plac 
rekreacyjny przy ul. Murarzy, w 

pobliżu siłowni na wolnym 
powietrzu. 

Osiedlowy Kapuściska 300000 Na osiedlu Kapuściska znajduję się już miejsce 
do rekreacji na świeżym powietrzu, 
proponuję aby ustawić obok siłowni 

zewnętrznej Tężnię Solankową, podobna 
działa w Warszawie na Pradze. Solanka ma 
zbawienne działanie na układ oddechowy a 
nasi mieszkańcy borykają się z problemami 

układu oddechowego. Obok znajduje się plac 
zabaw dla dzieci, wiec razem można zażyć 

inhalacji solanką.  

138 Zazieleniamy Kapuściska Aleja wzdłuż ul. Noakowskiego 
oraz przystanki na os. Kapuściska 

Osiedlowy Kapuściska 71200 Ustawienie na przystankach autobusowych i 
tramwajowych na terenie Kapuścisk  donic z 
nasadzeniami kwiatowymi oraz ustawienie 
wzdłuż alei przy ul. Noakowskiego ok. 16 

takowych donic, 2 pergoli, plus 4 
dodatkowych ławek i śmietników oraz 2 

dozowników na woreczki na psie odchody. 

139 Budowa chodnika Ul. Opławiec od Koronowskiej Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

20000 Ruszamy z budową chodnika w Opławcu od 
ulicy Koronowskiej 
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Janowo  
Aby było bezpieczniej 

140 Rozbudowa UKS Smukała Zakończenie modernizacji 
rozbudowy i oddanie do użytku 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

20000 Prace wykończeniowe przy remoncie 
budynku tak, aby został oddany do użytku 

141 Sygnalizacja świetlna  Skrzyżowanie ulic Opławiec i 
Koronowskiej 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

25000 Budowa sygnalizacji świetlnej umożliwiającej 
włączenie się do ruchu na Koronowskiej 

pojazdów jadących z Opławca 

142 Siłownia fitness w 
plenerze dla młodzieży i 

seniorów 

kormoranów pod lasem na 
działka nr 2/34 i 2/8 

Osiedlowy Osowa Góra 80000 Projekt ten bardzo przydatny dla 
zamieszkujących tu seniorów i również 

młodzieży - nie ma w tym rejonie żadnego  
podobnego  

143 Wykonanie chodnika. Chodnik wzdłuż ul. Dąbrowa 
pomiędzy Miko Pac a skrajem 

lasu. 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

50000 Wykonanie zadania (budowa chodnika) stała 
się konieczne z powodu dużego ruchu 

pojazdów ciężarowych do betoniarni oraz 
ogrodzenia działki po lewej stronie 

praktycznie do samej ulicy. Ulica ta jest 
naturalnym dojściem do lasu dla wszystkich 

mieszkańców osiedli udających się 
rekreacyjnie do lasu. 

144 Plac zabaw dla dzieci  Osiedle Jachcice (Bydgoszcz) 
okolice siłowni-ulica 

Komandosów 

Osiedlowy Jachcice 108000 Pierwszy plac zabaw na osiedlu. Jest tu wiele 
dzieci, które nie mają się gdzie bawić. 

Zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawka, domek. 
Ogrodzony przed zwierzętami-w sąsiedztwie 

już jest siłownia. Dookoła tereny zielone i 
bliskie sąsiedztwo lasu i sklepów. Niedaleko 

szkoła i przedszkola.  

145 Utwardzenie drogi i 
ustawienie progów 

zwalniających 

ul. Rupienica  Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

100000 Utwardzenie drogi - wyłożenie kostką  ul. 
Rupienica od ul. Dabrowa 66 do ul. Rozłogi 
oraz ustawienie  2-3 progów zwalniających  

146 Przebudowa ulicy 
betoniarzy 

ulica Betoniarzy na odcinku od 
ulicy Kapuściska do ulicy Wojska 

Polskiego 

Osiedlowy Kapuściska 340000 Przebudowa ulicy Betoniarzy polegająca w 
szczególności na budowie chodnika północ-
południe, utwardzeniu jezdni i zmianie jej 



Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

przebiegu bliżej zespołu garaży, wydzielenie 
miejsc postojowych. Korzystać z ulicy będą 

wszyscy mieszkańcy osiedla z uwagi na 
przystanek na Woj.-Pol., osoby 

odprowadzające dzieci do żłobka i inni. 

147 Utwardzenie ulicy Glinki  Utwardzenie drogi od ulicy 
Glinki(od pętli autobusowej 
Glinki BFM 56 i 68) poprzez 

drukarnie, obok bloków (136 i 
138) i dojazd do ulicy Dąbrowej. 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

250000 Jest to wbrew pozorom bardzo często 
użytkowana droga. Do fabryk przejażdżają nią 
Tir-y , jeździ tam ponad 300 mieszkańców do 

domu, oraz ponad 200 pracowników do 
pracy. Droga jest w stanie fatalnym . Bardzo 

proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego 
zgłoszenia. Jestem jednym z mieszkańców, 

mam 21 lat :) pomimo wieku, mam nadzieje, 
że spojrzą Państwo na moje zgłoszenie.  

148 Modernizacja, ukończenie 
UKS Smukala, projekt 
rozbudowy obiektu. 

Bydgoszcz ul. Smukalska 177 Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

90000 Ukończenie modernizacji UKS Smukala w 
obecnym obrysie, zaprojektowanie 
rozbudowy UKS do postaci obiektu 
wielofunkcyjnego na bazie budowy 

kontenerowej z możliwością wykorzystania 
dobudowanej części ok 100m2 jako funkcji 
MDK lub świetlicy osiedlowej ,możliwość 

wynajmu, podnajmu dobudowanej  
powierzchni podmiotom trzecim 

Zaprojektowanie zadaszeń części terenu-
różne zajęcia na świeżym powietrzu. 

149 Utwardzenie ulicy 
Rupienica 

Ul. Rupienica - Osiedle Glinki - 
Bydgoszcz 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

100000 Łatwiejszy dojazd do posesji. 

150 Budowa miejsc 
parkingowych 

Od Czerkaskiej 32 w stronę 
Lelewela 

Osiedlowy Leśne 40000 Wybudowanie kilku miejsc parkingowych 
 

Teren obecnie jest zdewastowany 

151 Wymiana nawierzchni 
kynoparku 

Kynopark psi wybieg Bartodzieje 
okolice Balatonu. Osiedle 

Bartodzieje. 

Osiedlowy Bartodzieje 60000 Wymiana nawierzchni z trawiastej na 
piaszczystą na psim wybiegu. Usunięcie starej 

nawierzchni a zastąpienie jej piaskiem 
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rzecznym (piaskownicowym).W miesiącach 
jesiennych i zimowych w kynoparku na 

nawierzchni trawiastej pojawia się błoto i 
użytkownicy nie mają gdzie puszczać swoich 

psów, odbywa się to za wybiegiem. W 
przypadku nawierzchni piaskowej w czasie 

deszczu i śniegu nie będzie efektu błota 

152 miasteczko rowerowe boisko wielofunkcyjne za lub 
przed szkola nr 35 na Gawędy 5 

na osiedlu Bajka 

Osiedlowy Nowy Fordon 250000 Budowa miasteczka ruchu drogowego dla 
najmłodszych w celach zapoznania się z 
przepisami ruchu drogowego oraz toru 

przeszkód dla starszych ,który miałby na celu 
poprawę techniki jazdy na rowerze. Dzieci i 

młodzież mogłyby zdobyć i rozwinąć 
umiejętności poruszania się w ruchu 

drogowym co przekłada się na 
bezpieczeństwo rowerzystów w codziennym 

ruchu drogowym. 

153 Zainstalowanie 2 latarni 
ulicznych 

Osiedle Brdyujście. Ulica 
Opalowa 

Osiedlowy Brdyujście 10000 Montaż 2 latarni ulicznych na kompletnie 
nieoświetlonej, nieutwardzonej ulicy 

osiedlowej zamieszkałej przez około 15 
rodzin. Zadaniem latarni byłoby zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom po zmroku. 
Początek ulicy sąsiaduje z przystankiem 

autobusowym linii 74 przez co jest 
uczęszczana nie tylko przez mieszkańców a jej 
nawierzchnia jest nierowna co grozi kontuzją 

kończyn dolnych, zwłaszcza starszym osób 

154 Ścieżka rowerowa wzdłuż 
ulicy Chemicznej 

Osiedle Kapuściska, od końca 
działek do skrzyżowania z ulicą 
Energetyczną, ok 1500 metrów 

Osiedlowy Kapuściska 300000 Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Chemicznej, 
lub równolegle do niej (załącznik). Należy 

wyrównać teren i wylać asfalt i oznakować.  
Wiele osób dojeżdża tamtędy do pracy na 
rowerach (lub chodzi na pieszo), co przy  

braku ścieżki oraz coraz większej liczbie tirów 
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jest niebezpieczne. Dalej ulica Chemiczna jest 
już spokojniejsza, a przy działkach jest 

ścieżka.   Załączniki: https://goo.gl/7wriJS 

155 Bulwary Brdy na 
Bartodziejach - ścieżka 

wzdłuż rzeki - 
oczyszczenie terenu 

Wzdłuż Brdy od ul. Żabiej do 
Mostu Kazimierza Wielkiego + 
umożliwienie dojścia od hoteli 

Silver/Elda, ul. Bałtyckiej, Jysk-a 
oraz WSB. 

Osiedlowy Bartodzieje 540000 Wykonanie ścieżki wzdłuż Brdy o nawierzchni 
żwirowej/naturalnej o szerokości 2-3m w 

tym: 
* wycięcie części drzew/krzewów 
* oczyszczenie terenu ze śmieci, 

* zabezpieczenie studni kanalizacyjnych czy 
zapadlisk. 

* ustawienie elementów małej architektury: 
ławek, koszy na śmieci 

* uzgodnienie i wykonanie dojść od ul. 
Fordońskiej Załączniki: https://goo.gl/nNZqjX 

156 skwer rekreacyjny z 
placem zabaw i siłownią 

zewnętrzną 

Adaptacja terenów zielonych u 
zbiegu ulic Brzechwy 2, 

Akademicka ,naprzeciwko Stacji 
PKP Fordon na górce po drugiej 

stronie torów kolejowych. 

Osiedlowy Nowy Fordon 250000 Stworzenie terenów rekreacyjnych na górce 
w okolicy stacji PKP Fordon. Budowa placu 
zabaw z ogrodzeniem i podziałem na strefy 
wiekowe odpowiednie dla każdej kategorii 

wiekowej oraz siłowni zewnętrznej. Na 
terenie osiedla nie ma podobnego miejsca a 

adaptacja tego pozwoliłaby mieszkańcom 
czynnie i rodzinnie spędzać czas w otoczeniu 

zieleni na świeżym powietrzu. 

157 Bajkowy plac zabaw Teren zielony przed szkołą nr 35 
na ulicy Gawędy5 między 

przedszkolami a ROPS osiedle 
Bajka 

Osiedlowy Nowy Fordon 200000 Stworzenie niedużego placu zabaw obok 
boiska szkolnego na pasie zieleni 

ogrodzonego i z furtką z podziałem na kilka 
stref zabawowych dla maluchów i dzieci 

starszych. Na osiedlu brak konkretnego placu 
zabaw , dzieci bawią się często na okolicznym 
boisku na rowerach wiec plac zabaw w tym 

miejscu sprawdziłby się jako miejsce 
aktywnych  spotkań i rodzinnych zabaw dla 

wszystkich. 
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158 Strefa Aktywnej Rekreacji 
-plac zabaw i siłownia 

Teren zieleni u zbiegu ulic 
Akademickiej i Andersa za 

rondem ONZ pomiędzy dwoma 
osiedlami Bajka i 

Igrzyskowa(pozostał pusty teren 
po budowie tramwaju) 

Osiedlowy Nowy Fordon 210000 Wybudowanie na terenie zielonym 
nowoczesnego placu zabaw z 

uwzględnieniem młodszych i starszych dzieci, 
wzbogacenie go o drabinki do ćwiczeń 

sprawnościowych czy siłownię plenerową 
oraz miejsce do zaparkowania rowerów , gdyż 
w okolicy przebiegają ścieżki rowerowe. W tej 

lokalizacji bardzo brakuje tego typu atrakcji 
rekreacyjnych  z których mogłyby korzystać 

całe rodziny. 

159 Skwer/plac zabaw dla 
starszych i młodszych 

Osiedle Zimne Wody-Czersko 
Polskie. Teren pomiędzy ulicami 

Nowotoruńską a Smoleńską. 

Osiedlowy Zimne Wody - 
Czersko 
Polskie 

80760 Projekt obejmuje budowę skweru zabaw dla 
dzieci we wskazanej lokalizacji wraz z 

elementami plenerowej siłowni oraz ławeczki 
dla osób starszych. Projekt ma akceptację 

Rady Osiedla. 

160 Wymiana nawierzchni 
wybiegu dla psów  

Balaton Bartodzieje  Osiedlowy Bartodzieje 20000 Na każdym osiedlu, prawie pomiędzy każdym 
blokiem znajdują się place zabaw dla dzieci. 
Dla zwierząt przypada 1-2wybiegi i to nie na 

każdym osiedlu. Wybieg dla psów koło 
Balatonu potrzebuje modernizacji. głębokie 
dziury grożą złamaniem łap. Czarna ziemia, 

która w gorszej pogodzie uniemożliwia 
korzystanie. proszę zadbać również o 

czworonogi. Tyle się o nich mówi a tak mało 
robi. 

161 Legalne graffiti. Wyżyny, budynek KPEC obok 
wieżowca nr17, Błonie, ul. 

Koszarowa garaże naprzeciwko 
akademika. 

Osiedlowy Wyżyny 1000 Namalowanie profesjonalnego kolorowego 
graffiti przez ludzi zajmującym sie tym na 

codzień, na zdewastowanym, szarym 
budynku KPEC, jak i np.: na ulicy koszarowej 

na garażach od strony akademika. 

162 Strefa Aktywnej Rekreacji 
przy Szkole Podstawowej 

nr 4 - dokończenie 

Teren Szkoły Podstawowej nr 4, 
ul. Wyzwolenia 4 (podwórko) 

Osiedlowy Stary Fordon 341000 Dokończenie realizacji projektu Strefy (BBO 
2017) poprzez zmodernizowanie nawierzchni 

22x15m na poliuretanową z wyrysowanym 
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półboiskiem do piłki ręcznej/półkortem do 
tenisa ziemnego wraz z budową ścianki 

17x2,5m do ćwiczeń/odbijania piłki z 
namalowaną siatką do tenisa i bramką do 

piłki ręcznej oraz wymianą nawierzchni bieżni 
60m i skoczni w dal na poliuretanową. Strefa 

dostępna dla mieszkańców. Załączniki: 
https://goo.gl/aiJbPY 

163 Zmiana nawierzchni 
wybiegu dla psów 

Osiedle Bartodzieje, przy 
Balatonie, u zbiegu ulic 
Swarzewskiej i Polanka 

Osiedlowy Bartodzieje 80000 modernizacja wybiegu dla psów, z 
uwzględnieniem zmiany nawierzchni na inną 

np. żwirową, zasypanie dziur itp. 

164 Utwardzenie ulicy 
Homarowej 

ulica Homarowa. Mieszkańcy 
zamówili z własnych środków 

finansowych kompletną  
dokumentację projektową 

zgodną z wytycznymi ZDMIKP. 

Osiedlowy Osowa Góra 312000 Ulica Homarowa jest jedyną  nieutwardzoną 
drogą osiedlową stanowiącą  alternatywny 

dojazd do SP nr 64,basenu,  przychodni Salus, 
czy posterunku Policji  w przypadku 

zamknięcia ulicy Sardynkowej. Stanowi  
połączenie i skrót dla pieszych z ulic 
Trociowej, Szczupakowej, Karpiej, 

Morszczukowej, Jesiotrowej, Ostrygowej. 

165 plac zabaw i siłownia 
fitness 

Zagospodarowanie terenu przy 
kompleksie leśnym za osiedlem 

Awangarda III a Bydgoskich 
Olimpijczyków. 

Osiedlowy Nowy Fordon 200000 Zagospodarowanie placu przy lesie na 
ogrodzony plac zabaw dla małych dzieci z 
bezpieczną nawierzchnią i tych starszych 

wzbogacony o drabinki ,huśtawki urządzenia 
linowe i fitness. Powstałby teren rekreacyjny 

zachęcający do odpoczynku na świeżym 
powietrzu, którego brak w okolicy. 

166 Skwer dla emerytów z 
fontanną 

Działka 148/5 ; Obręb 0496 
 

os. Szwederowo ul. Brzozowa za 
blokiem nr 27. 

Osiedlowy Szwederowo 150000 Skwer dla emerytów i rodzin z dziećmi z 
fontanną i ławkami (ładnymi) , piękne krzewy 

(rabaty kwiatowe) i małe drzewka (dające 
cień w upalne dni), gustowne pojemniki na 

śmieci, kolorowe chodniki, monitoring. 

167 Modernizacja żwirowej 
ścieżki rowerowej 

Wzdłuż ul. Solskiego między ul. 
Leszczyńskiego a Skorupki                                                                                              

Osiedlowy Górzyskowo 15000 Istniejąca ścieżka rowerowa uniemożliwia 
chodzenie  w odkrytym obuwiu-żwir, kałuże 
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itp, dlatego należałoby ją utwardzić- asfalt lub 
kostka. Jest to droga wykorzystywana przez 
wielu mieszkańców[przystanki autobusowe 

oraz pasaż handlowy]  

168 budowa ogrodzonego 
wybiegu dla psów 

Wzgórze Wolności Budowa 
ogrodzonego wybiegu dla psów, 

przy ulicy Toruńskiej, pod 
mostem przy Trasie 

uniwersyteckiej.  

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

80000 Na naszym osiedlu brakuje miejsca, gdzie 
można byłoby bezpiecznie dać się wybiegać 

czworonogom. Spółdzielnia niestety nie chce 
współpracować w tym zakresie. Propozycja 
obejmuje ogrodzenie wskazanego terenu, 

ustawienie dystrybutora na woreczki na psie 
odchody oraz koszy na nieczystości.  

169 Utwardzane drogi Ul. Otorowska Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

70000 Utwardzane drogi ul. Otorowska  

170 Podświetlane tablice 
rozkładów jazdy 

autobusów 

Bartodzieje ul. C Skłodowskiej 
między ul. Gajową a ul. Łęczycką 

Osiedlowy Bartodzieje 60000 Postawienie i podłączenie do systemu 
elektronicznego określania ruchu autobusów 

na odcinku od ul Gajowej do Łęczyckiej - 3 
tablice i od ul. Łęczyckiej do ul. Gajowe - 3 

tablice oraz podłączenie ich do istniejącego 
systemu w dalszej części ul. Curie 

Skłodowskiej. 

171 Remont nawierzchni ul. 
Kostrzyńskiej po 40 latach. 

Ulica biegnąca od ul. Połczyńskiej 
w stronę Rosmana i Rynku na 

bartodziejach. 

Osiedlowy Bartodzieje 200000 Naprawa i pokrycie nową nawierzchnią ulicy 
Kostrzyńskiej która przez 40 lat nie była 

nawet naprawiana. 

172 Podjazd na wiadukt na ul. 
Fordońskiej 

Wiadukt nad torami na ul. 
Fordońskiej, za przystankiem 

Sochaczewska, w kierunku 
Fordonu. 

Osiedlowy Bydgoszcz 
Wschód - 

Siernieczek 

50000 Podjazd dla rowerów/wózków na wiadukt ma 
ulicy Fordońskiej. Obecnie można na niego 

wejść jedynie schodami, co bardzo ogranicza 
jego dostępność. Jest to przeszkoda na 
drodze z centrum miasta do Fordonu. 

Załączniki: https://goo.gl/pTNVpv 

173 Słupy ogłoszeniowe Osiedle Nowy Fordon, okolice 
przystanków autobusowych, 

marketów 

Osiedlowy Nowy Fordon 6000 Kilka trwałych słupów ogłoszeniowych 
dostępnych do drobnych bieżących ogłoszeń 

mieszkańców osiedla, bez nielegalnego 
oklejania wiat przystanków MZK, latarni, 
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płotów, murów.  

174 Kreatywne Podwórko Osiedle Kapuściska, ul. 
Kombatantów 2, Szkoła 

Podstawowa nr 46 
 

Działka 15, obręb 0475 

Osiedlowy Kapuściska 450000 „Kreatywne Podwórko” to Strefa Aktywności 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców osiedla. W jej skład 
wchodziłaby:3 torowa 60 m bieżnia 

tartanowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i 
piaskownicą, kreatywny plac gier oraz ławki. 

Powstanie Kreatywnego Podwórka 
pozwoliłoby urozmaicić zajęcia dzieci, a 

powstanie profesjonalnej bieżni i skoczni 
wzbogaciłaby trening naszych mieszkańców. 

Załączniki: https://goo.gl/BB7MDm 

175 Obiekt UKS OPŁAWIEC - 
Wodny ORLIK 

Bydgoszcz, ul. Smukalska 177 
Osiedle Smukała 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

75000 Zakończenie procesu modernizacji budynku 
przeznaczonego na spotkania i zajęcia o 

kierunku kulturalno-oświatowym, 
zagospodarowanie powierzchni całej działki 

według projektu, zakupienie i ustawienie 
ławek plenerowych oraz zakupienie i 
zwodowanie pomostu modułowego. 

Korzystanie z obiektu po jego udostępnieniu 
podobnie jak boiska Orlik – Załączniki: 

https://goo.gl/MhuhpN 

176 Wykonanie drugiej części 
parkingu 

przycmentarnego 

U zbiegu ulic Chojnickiej i Pod 
Borem 

Osiedlowy Czyżkówko 258380 Cmentarz przy ulicy Chojnickiej jest kręgu 
zainteresowań nie tylko mieszkańców 

Czyżkówka lecz również dzielnic sąsiednich. 
Konieczne staje się wykonanie w 2019 r. 

drugiej części parkingu przy cmentarzu, gdyż 
realizacja w 2018 r. obejmuje jedynie połowę 

parkingu z braku środków Załączniki:  
https://goo.gl/evFM19 

177 Remont parkingu i 
chodników 

ul. Bałtycka, os. Bartodzieje, 
obręb 485, dz. 82  

Osiedlowy Bartodzieje 300000 Zły stan techniczny parkingu i chodników. 
Proponuję nową nawierzchnię z kostki 

betonowej. 
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178 Rewitalizacja skweru 
miejskiego 

ul. Bałtycka - ul. B.Głowackiego, 
os. Bartodzieje, obręb 485, dz. 62 

Osiedlowy Bartodzieje 145000 Remont istniejących chodników na skwerze, 
nowe ławki, doposażenie w urządzenia 

zabawowe 

179 Remont fragmentu ulicy szczyty płd. budynków ul. 
Skłodowskiej-Curie 78-80-84-86, 
os. Bartodzieje, obręb 487, dz. 

136  

Osiedlowy Bartodzieje 500000 Remont chodników oraz jezdni od strony 
terenów rekreacyjnych do budynku przy ul. 

Skłodowskiej-Curie 86 (do ul. Sobieszewskiej) 
wraz z remontem parkingu. 

180 "Od Juniora do Seniora-
miejsce kreatywnego 

wypoczynku na terenie 
SOSW nr 3" 

SOSW nr 2 , Graniczna 12, 85-201 
Bydgoszcz 

Osiedlowy Okole 110000 Gry i zabawy na świeżym powietrzu: Gry 
podwórkowe np. chłopek, gra w klasy, młynek 
itp. wykonane z bezpiecznych materiałów na 

ścieżkach i boisku Ośrodka. Wygodne 
ławeczki dla seniorów z grami stolikowymi 

takimi jak szachy, warcaby, chińczyk itp. 
Strefa wspólnej aktywności dla juniora i 

seniora- bocce, piłkarzyki, gry w kości itp. 
Nasady kwiatów, krzewów i  roślin 
ozdobnych. Chłodzące zraszacze. 

181 Bezpieczne przejścia w 
drodze nad Balaton 

(Bałtycka/Gajowa/Polanka
) 

Skrzyżowania: 
Bałtycka/Uznamska/Darłowska, 

Polanka/Uznamska oraz 
Gajowa/Swarzewska. 

Osiedlowy Bartodzieje 160000 Skrzyżowania wyniesione poprawiają 
bezpieczeństwo oraz wygodę korzystania z 

nich przez pieszych, osoby z wózkami i osoby 
niepełnosprawne. Wskazane miejsca znajdują 
się wewnątrz osiedla  na trasach spacerów w 

kierunku Balatonu. Umożliwione zostanie 
przechodzenie przez jezdnię bliżej samych 
skrzyżowań (tj. krótsza droga dla pieszych). 

Wykonanie oznakowania, przewężenia 
wlotów na skrzyżowania. Załączniki: 

https://goo.gl/qRV136 

182 Rozbudowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej 

Bydgoszcz, ul. Łowicka 45 - teren 
istniejącego placu zabaw i siłowni 
- teren Szkoły Podstawowej nr 43 

Osiedlowy Brdyujście 55000 Zakres inwestycji obejmowałby: 
1. Powiększenie placu zabaw o nawierzchni 
syntetycznej z powiększeniem ogrodzenia i 

zamontowaniu na nim np. zestawu 
gimnastycznego i urządzenia linarnego. 2. 
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Powiększenia siłowni zewnętrznej o dwa 
podwójne elementy np. drabinka + podciąg 

nóg i wahadło + narciarz. 

183 Przejście dla pieszych ul. 
Bronikowskiego 

Przejście dla pieszych ul. 
Bronikowskiego w okolicy placu 

zabaw 

Osiedlowy Flisy 10000 Budowa przejścia dla pieszych na ulicy 
Bronikowskiego. Przejście dla pieszych 

zlokalizowane w pobliżu placu zabaw na ulicy 
Bronikowskiego, które umożliwiało by 

bezpieczne przejście między placem zabaw a 
skwerem nad Kanałem Bydgoskim. Przejście 

dla pieszych wymagałoby obniżenia już 
istniejącego chodnika i krawężnika, aby osoby 

z wózkami dziecięcymi mogły również 
korzystać z przejścia. Załączniki: 

https://goo.gl/WjhgAt 

184 Ścianka do treningu gry w 
tenisa ziemnego 

Osiedle Wilczak-Jary  
 

obiekt TKKF "ŚWIT" przy ulicy 
Nakielskiej nr 70 

 
w parku nad kanałem bydgoskim 

Osiedlowy Wilczak - Jary 20000 Kapitalny remont ścianki z wymianą części 
ogrodzenia i z nawierzchnią utwardzoną do 

gry w tenisa ziemnego z oznaczoną strefą do 
gry-linie 

185 Rozbudowa ciągu 
pieszorowerowego 

między dolnym i górnym 
tarasem miasta 

ul. Jar Czynu Społecznego wraz z  
przedłużeniem ścieżki rowerowej 

do skrzyżowania ulic Wojska 
Polskiego i Magnuszewskiej 

Osiedlowy Wyżyny 240000 Przebudowa - ze względu na stan techn.  - 
wybudowanego w latach 70-tych ub. wieku 

ciągu pieszo-rowerowego w Jarze Czynu Społ. 
oraz budowa jego przedłużenia do Wojska 

Polskiego. Jest to jedno z nielicznych, bardzo 
wykorzystywane prze mieszkańców miasta 
bezpieczne połączenie dolnego i górnego 

tarasu, a dzięki przedłużeniu ścieżki rower. do 
nowych ścieżek wzdłuż WP stanie się bardziej 

atrakcyjne.   

186 Budowa małego boiska 
piłkarskiego ze sztuczną 

nawierzchnią 

teren między ulicami Wojciecha 
Gersona a Juliusza Kossaka w 

Bydgoszczy. Teren przeznaczony 

Osiedlowy Górzyskowo 395089 Aby umożliwić mieszkańcom, a przede 
wszystkim dzieciom komfortowe korzystanie 

z parku rekreacji sportowej proponuję 
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jest pod rekreację. stworzyć małe boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią trawiastą oraz m.in. z 

bramkami, ogrodzeniem i piłkochwytami. 
Obiekt byłby ogólnodostępny. Mecze 

dziecięce są rozgrywane codziennie zarówno 
przez chłopców, jak i dziewczynki, a także 

dorosłych. Obecnie bramki stanowią 
kamienie. 

187 Opera Jezioro Łabędzie w 
Operze Nova 

Opera Nova Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

500000 przedstawienia w ilości takiej, by zadowolić 
odbiorców, by piękne spektakle, m.in. Jezioro 

Łabędzie z Moskwy nie omijały Bydgoszczy 

188 Ławki na osiedlu Wyżyny Uważam, że na osiedlu Wyżyny 
na ciągach pieszych wzdłuż 

Wojska Polskiego jak i na całym 
Osiedlu bardzo brakuje ławek 

Osiedlowy Wyżyny 300000 Montaż ok. 100 ławek z oparciem 
nowoczesnych. Obecnie nie ma ławek i ludzie 
niosący duże zakupy nie maja gdzie odpocząć 

189 Plac zabaw dla dzieci Ul. Łokietka - teren nad Brda 
(obecnie pusty teren) 

Osiedlowy Okole 250000 Plac zabaw dla dzieci, brakuje takiego miejsca 
w opisanej lokalizacji 

190 Naprawa schodów 
prowadzących z ul. 

Kolbego 

ul. Kolbego/Wielorybia, przy 
przejściu dla pieszych 

Osiedlowy Osowa Góra 250000 Naprawa schodów + poprawa 
bezpieczeństwa wokół schodów 

191 Siłownia plenerowa w 
parku 

Park ul. Wielorybia (w pobliżu 
placu zabaw) 

Osiedlowy Osowa Góra 120000 Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 

ze specjalna, bezpieczną nawierzchnią 

192 Budowa ul. Ciechocińskiej osiedle Górzyskowo Osiedlowy Górzyskowo 316000 Budowa pieszojezdni ulicy Ciechocińskiej 
ewentualnie płyty ażurowe. Obecnie ulica jest 
droga gruntową, stanowi drogę ewakuacyjna 

dla MZK. Z drogi korzystają również 
działkowicze. Realizacja odcinka do kwoty 

przeznaczonej na projekt  

193 Toaleta Skwer przy placu zabaw 
pomiędzy ulica Nakielską, a 

Wrocławską 

Osiedlowy Wilczak - Jary 210000 Wybudowanie od podstaw toalety publicznej 
(automatycznej) typu "Basic" (patrz skwer 

przy ulicy Marcinkowskiego) Załączniki: 
wwww.toaletybudotechnika.com.pl 
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194 Doposażenie placu zabaw ul. Bronikowskiego plac zabaw 
powstały z BBO 

Osiedlowy Flisy 25000 Doposażenie poprzez zamknięcie placu - 
wejść by można tylko przez jedna furtkę, 

dodatkowo postawienie latarni, dodatkowe 
nasadzenia - żywopłot wzdłuż ogrodzenia 

195 Doposażenie wybiegu dla 
psów 

Park nad Starym kanałem 
Bydgoskim, przy wiadukcie 

kolejowym(po stronie osiedla 
Okole) 

Osiedlowy Wilczak - Jary 30000 Doposażyć istniejący już wybieg dla psów w 
następujące elementy: 1. płotki duże i małe 
(nr kat. FSO2) 2. pochylnia łamana duża (nr 
kat. FS08) 3. Tunel Prosty (nr kat. FS13) 4. 

Ławka stalowa (nr kat. FS24) Ww. elementy 
są produktami firmy Fenster 

(www.wybiegidlapsow.pl) 

196 Budowa bezpiecznego 
przejścia dla pieszych 

ulica Bronikowskiego  na 
wysokości placu zabaw 

powstałego z BBO 

Osiedlowy Flisy 70000 Budowa przejścia na wysokości placu zabaw, 
malowanie zebry, montaż znaków poziomych 

i pionowych (m.in. "kocie oczka") . Znaki 
migające, dodatkowe oświetlenie i inne znaki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

197 Samoobsługowa stacja 
naprawy rowerów 

Ulica Nakielska koło obiektu 
Gwiazdy 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

50000 Coraz więcej osób jeździ na rowerze. Rowery 
często ulegają awarii nie każdy mieszkaniec 
wozi ze sobą narzędzia, często zdarzają się 

przypadki awarii. Służyłaby również osobom 
niepełnosprawnym do naprawy wózków 

inwalidzkich. Stacja byłaby antywandalowa, 
na twardym podłożu 

198 Torowisko Ujejskiego - 
Wojska Polskiego 

Torowisko odcinek 1 Wojska 
Polskiego - Ujejskiego 2. Rondo 

Kujawskie 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

270000 Pojazdy uprzywilejowane stoją w korkach. na 
etapie - odcinku Wojska Polskiego - 

Ujejskiego do Ronda Kujawskiego. Projekt by 
obligował do zmiany torowiska ( w obydwu 

kierunkach) na jezdnię 

199 Naprawa/Wymiana 
chodnika 

Noakowskiego, Łukasiewicza, 
Wojska Polskiego 

Osiedlowy Kapuściska 150000 Obecny stan nie pozwala komfortowo przejść 
tymi chodnikami, proponuję ich wymianę lub 

nowe 

200 Remont chodników chodnik od ul. Planu 6-letniego 
do ulicy Architektów 6 

Osiedlowy Kapuściska 300000 Remont chodników, nawierzchnia zniszczona. 
Chodniki w opłakanym stanie, wyrwane płyty 
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chodnikowego wichurze, nie usunięto 
konarów drzew. Skwery rozjechane przez 

samochody 

201 Ścieżka nad Kanałem 
Bydgoskim 

Od skrzyżowania ulic 
Grunwaldzkiej i Bronikowskiego 

(most Grunwaldzki) do okolic 
placu zabaw przy ulicy 

Bronikowskiego 

Osiedlowy Flisy 74000 Budowa chodnika o nawierzchni mineralnej 
wzdłuż Kanału Bydgoskiego na odcinku około 
300 m od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i 

Bronikowskiego (most Grunwaldzki) do okolic 
placu zabaw przy ulicy Bronikowskiego. 
Ustawienie wzdłuż trasy 3 ławek wraz z 

koszami na śmieci. Można odnowić i naprawić 
ławki już istniejące w tym miejscu. Szacowany 

koszt chodnika zakłada szerokość 1,5 m. 
Załączniki: https://goo.gl/Chi1Y5 

202 Posadzenie drzew na 
placu zabaw (ul. 
Bronikowskiego) 

Plac zabaw przy ulicy 
Bronikowskiego 

Osiedlowy Flisy 3000 Posadzenie 3 drzew na placu zabaw przy ulicy 
Bronikowskiego. Drzewa posadzone w okolicy 

ławek zapewniły by ochronę przed słońcem 
dla dzieci i rodziców korzystających z placu 

zabaw.  

203 Remont ścieżki rowerowej 
i chodnika 

Odcinek ścieżki rowerowej i 
chodnika wzdłuż torowiska 

tramwajowego w Parku 
Centralnym od r. Toruńskiego do 

Artego Areny. 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

400000 Remont ścieżki rowerowej oraz chodnika 
wzdłuż torowiska tramwajowego w Parku 
Centralnym od r. Toruńskiego do Artego 
Areny. Obecnie ścieżka rowerowa jest w 
bardzo złym stanie. Jednocześnie jest to 

jedyny nieodnowiony odcinek na tej trasie. 
Jest to miejsce, którym często poruszają się 
rowerzyści jak i piesi, aby dotrzeć m.in. do 

hali Łuczniczka, Artego Areny. 

204 Remont schodów 
łączących ul. 

Przodowników Pracy z 
Nowotoruńską 

Schody łączące ul. Przodowników 
Pracy z ul. Nowotoruńską w 
pobliżu klubu sportowego 

Centrum. 

Osiedlowy Kapuściska 200000 Remont schodów łączących ul. Przodowników 
Pracy z ul. Nowotoruńską, które są w 

kiepskim stanie. Ze schodów korzysta wiele 
osób, wybierających się na siłownie/korty 

tenisowe czy też na spacer do lasu. Schody są 
bardzo dobrze oświetlone nowymi lampami 
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led. Warto również zamontować kosze na 
śmieci, gdyż często znajduje się tam bardzo 

dużo śmieci i potłuczonych butelek. 

205 Ścieżka rekreacyjna bez 
barier. 

Ogólnodostępny teren SP 12 z 
Oddziałami Integracyjnymi, ul. 
Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz. 

Osiedlowy Górzyskowo 250000 Ustawienie szeregu urządzeń rekreacyjnych, 
przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych i osób starszych; 
bezpieczna nawierzchnia; bez barier; na 

wózkach inwalidzkich; urządzenia integracji 
sensorycznej; ławeczki. Zadanie będzie 

stanowiło uzupełnienie budowanej 
nowoczesnej hali sportowej. 

206 Remont chodników  Łukasiewicza 2-10 Baczyńskiego 6 
- 50 metrów Róg Baczyńskiego - 

Łukasiewicza 

Osiedlowy Kapuściska 150000 Zrobiono remont Szkoły 49, również gmach 
Collegium Medicum. Chodniki są w 

opłakanym stanie. jezdnie dziurawe. Psuje 
obraz bardzo mocno i obniża rangę tego 

miejsca. Bardzo prosimy o pochylenie się nad 
Starymi Kapuściskami 

207 Renowacja chodnika ul. Przodowników Pracy obok 
basenu w budowie na odcinku 

pokazanym na zał. planie - 
budowa basenu 

Osiedlowy Kapuściska 300000 Ułożenie nowych płytek lub kostki. Obecne 
jest zużyta i powyginana co utrudnia i 

powyginana co utrudnia poruszanie się 
seniorów lub niepełnosprawnych Załączniki: 

https://goo.gl/MoLG7y 

208 Likwidacja  starych trybun 
ziemnych na torze 

regatowym 

Tor Regatowy na Brdyujściu ul. 
Witebska 

Osiedlowy Brdyujście 70000 Obecnie trwa przebudowa Toru Regatowego. 
Budowany jest nowy hangar i nowe trybuny 

nad hangarem. Modernizacja ta nie obejmuje 
całości ziemnych trybun, niestety większa 
częśc starych trybun pozostanie. Zgłaszam 
wniosek o rozebranie pozostałych starych 

trybun nieobjętych modernizacją. Po 
rozebraniu trybun teren należy uporządkować 
i obsiać trawą tak aby moża oglądać zawody  

z terenu wskazanego.    

209 Budowa drogi dojazdowej Bydgoszcz, osiedle: Szwederowo Osiedlowy Szwederowo 250 Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. 
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do budynków 
mieszkalnych 

obszar pomiędzy ul. Stromą a ul. 
Norweską 

Norweska 4 oraz 6 a także Stroma nr 5. 
Dostępność dla ogółu mieszkańców 

zamieszkujących we wskazanym rejonie.  

210 Budowa drogi dla 
rowerów na ul. Dąbrowa 
(etap 1 – od ul. Glinki do 

ul. Ruczaj) 

Bydgoszcz, osiedle Glinki - 
Rupienica 

 
ul. Dąbrowa na odcinku od ul. 
Glinki do ul. Ruczaj - zachodnia 

strona ulicy; obręb 0186, działka 
46 i 43 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

50000 Projekt zakłada budowę drogi dla rowerów, 
po zachodniej stronie ulicy Dąbrowa (osiedle 
Glinki – Rupienica) na odcinku od ul. Glinki do 
ul. Ruczaj. Projekt posiada charakter otwarty 

– dostępny po zrealizowaniu dla całości 
społeczeństwa. Budowa drogi rowerowej na 
ulicy Dąbrowa, stanowić będzie uzupełnienie 
głównego ciągu komunikacyjnego dla ruchu 
rowerowego w kierunku północ – południe. 

Załączniki:  https://goo.gl/r3A5P2 

211 Osiedlowy Park Sportowy Osiedle Wyżyny, teren 
przyszkolny, ul. Bohaterów 

Kragujewca  

Osiedlowy Wyżyny 623583 Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnych 
obiektów rekreacji sportowej. Powstanie 
Parku pozwoli mieszkańcom osiedla na 

ciekawe i aktywne spędzenie czasu. 

212 Nasadzenie roślinności 
przy estakadzie przy ul. 

Lewińskiego  

dz.36/3,34/2 obr.219-teren 
bezpośrednio przy estakadzie 

tramw. na Lewińskiego,od strony 
budynków mieszkalnych i o ile 
możliwe- na wale kolejowym.  

Osiedlowy Bydgoszcz 
Wschód - 

Siernieczek 

83500 Nasadzenia przyczynią się w pewnym stopniu 
do poprawy klimatu akustycznego w tym 
rejonie a także zdecydowanie poprawią 

estetykę i krajobraz tego miejsca, 
zdominowany obecnie przez  nieprzyjazną 
ludziom i środowisku olbrzymią, żelbetową 

konstrukcję, tym bardziej, że po zakończeniu 
inwestycji teren ten został 

nieuporządkowany.  

213 Postawić ławki okolice ul. Wielorybiej Osiedlowy Osowa Góra 20000 Na ścieżce spacerowej przy skarpie przy 
poczcie oraz w innych miejscach. Ławek 

stanowczo jest za mało 

214 Wykonanie prac 
remontowych chodników 

z kostki brukowej 

ul. Wielorybia od ul. Kolbego do 
bloku 99 MSM "Zrzeszeni" 

Osiedlowy Osowa Góra 100000 Wykonanie prac remontowych chodników z 
kostki brukowej 

215 Uruchomić Komisariat Bydgoszcz - Sardynkowa Osiedlowy Osowa Góra 312318 Uruchomić Komisariat Policji 
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Policji 

216 Adaptować Pogotowie 
Ratunkowe 

Bydgoszcz Sielawowa Osiedlowy Osowa Góra 100000 Adaptować pogotowie ratunkowe w miejscu 
gdzie stoi barak nieużyteczny po kaplicy 

nabożeńcowej odprawia się w nowo 
wybudowanym Kościele przy ul. Atolowej 

217 Nowa nawierzchnia ulicy 
Gołębiej 

Gołębia od skrzyżowania ze 
Żwirki i Wigury w stronę końca 

ulicy  

Osiedlowy Górzyskowo 316600 Wymiana nawierzchni z wytłuczonej 
asfaltowej na kostkę brukową na odcinku ok. 
70-80 m. Dodatkowo budowa chodników po 
jednej lub drugiej stronie ulicy, zjazdów do 

kilku nieruchomości oraz ok. 10 miejsc 
parkingowych z płyt ażurowych przy 

skrzyżowaniu z ulicą Żwirki. Ulica prowadzi do 
kilku bloków i kilkudziesięciu garaży. Zły stan 
nawierzchni skutkuje niszczeniem pojazdów, 

obniża komfort jazdy.  

218 postawienie ławeczki  Proszę o postawienie w poprzek 
na chodniku obok jezdni na rogu 
ul. Gdańska i Krasinskiego Jestem 
inwalida i mam duże problemy z 

staniem na światłach  

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

2000 Inne starsze osoby na pewno z ławeczki będą 
korzystali! 

219 Park rekreacyjno-
sportowy przy ulicy 

Trybowskiego i Sybiraków 
– część II 

plac pomiędzy ul. Trybowskiego i 
Sybiraków  

 
(działka nr 26/12 obręb 0389) 

Osiedlowy Nowy Fordon 300000 Dokończenie parku rekreacyjno-sportowego: 
doposażenie placu zabaw, ławki, stoły do gry 

w szachy i tenisa stołowego,  boisko z 
nawierzchnią poliuretanową do koszykówki i 
piłki ręcznej, oświetlenie i ogrodzenie terenu, 
wiata drewniana, stojaki rowerowe, trawnik, 

kamera monitoringu Załączniki: 
https://goo.gl/iRQ7JB 

220 Siłownia zewnętrzna Skrzyżowanie ulic Lubraniecka z 
Kętrzyńską 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

40000 przygotowanie terenu pod otwartą strefę 
aktywności mieszkańców Bydgoszczy. 
Ustawienie 6 różnych przyrządów np: 

wyciskanie w pozycji siedzącej, wioślarz, 
rozciąganie lędźwi i pleców, surfer podwójny, 
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piechur-biegacz i prasa nożna. 

221 Plac rekreacyjny ul. Mochelska teren sportowy 
obok boiska 

Osiedlowy Piaski 92229 budowa profesjonalnego placu do street 
workoutu/ kalisteniki, ścieżki zdrowia i 

dodatkowej siłowni plenerowej 

222 Samoobsługowa stacja 
naprawy rowerów 

teren przy pętli w Opławcu, 
blisko plaży 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

50000 W okresie wakacyjnym dużo osób przybywa 
do Opławca rowerami. Taka stacja 

zachęciłaby większą liczbę osób do wycieczek 
rowerowych do Opławca 

223 Wykonanie ogrodzenia 
oddzielającego urządzenia 

zabawowe od ul 
Żówińskiej. 

Ogrodzenie ma być wykonane na 
placu rekreacyjnym osiedla 

Łęgnowo w Bydgoszczy przy ul. 
Żółwińskiej jest to teren miejski 

Osiedlowy Łęgnowo 24000 Zadanie polega na oddzieleniu planowanych 
urządzeń zabawowych dla dzieci od jezdni ul. 

Żółwińskiej przy którym znajduje się plac 
rekreacyjny. Ulokowanie na placu urządzeń 
dla dzieci pozwoli na wspólne korzystanie z 

placu  przez całe rodziny z dziećmi. 

224 Nowoczesny plac zabaw obecny plac zabaw przy szkole 
przy ul. Kaplicznej 

Osiedlowy Bydgoszcz 
Wschód - 

Siernieczek 

83588 Odnowienie istniejącego placu zabaw. 
Postawienie nowoczesnych urządzeń, 

dostosowanych do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Realizacja do kwoty na 

zadanie 

225 Plac zabaw ul. Toruńska, koło świetlicy Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

54741 Budowa placu zabaw do kwoty przeznaczonej 
na zadanie. Montaż urządzeń. Ogrodzenie nie 

jest wymagane - teren jest ogrodzony 

226 Ścieżka rekreacyjna ul. Smoleńska Osiedlowy Zimne Wody - 
Czersko 
Polskie 

60570 Budowa placu do street workoutu i siłowni 
plenerowej 

227 Plac zabaw ul. Żółwińska teren rekreacyjny Osiedlowy Łęgnowo 73502 Budowa placu zabaw dla dzieci obok siłowni 
plenerowej m.in. huśtawka orle gniazdo i 

zestaw zabawowy 

228 Wykonanie miejsc 
parkingowych przy 

ul.Żółwińskiej 4 

Przychodnia działa przy ul. 
Żółwińskiej 4 na osiedlu Łęgnowo 
w Bydgoszczy. .Przy budynku jest 
wolny teren należący do miasta. 

Osiedlowy Łęgnowo 20000 Zadanie polega na urządzeniu kilku miejsc 
parkingowych dla pacjentów lekarza 

rodzinnego i poradni dziecięcej. Ułatwi to 
dotarcie do przychodni osobą starszym i 

rodzicom z dziećmi. 
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229 Przebudowa wejścia do 
przekazanej radzie osiedla 

dawnej świetlicy 
Środowiskowej. 

Pomieszczenie dawnej świetlicy 
znajduje się w budynku 

komunalnym przy ul. 
Świetlicowej 8 na os. Łegnowo w 
Bydgoszczy. Posiada niezależne 

wejście. 

Osiedlowy Łęgnowo 19000 Zadanie polega na przebudowie stromych 
schodów prowadzących do pomieszczenia 

oraz wykonanie zjazdu dla osób na wózkach 
.Ponadto wskazane jest wykonanie daszku 
nad wejściem i zadaszenie małego tarasu 

przed wejściem do pomieszczenia. 

230 Wyposażenie placów przy 
ul. Żółwińskiej i na ul. 
Zakole w urządzenia 

zabawowe . 

Place te znajdują się na terenach 
miejskich. Plac rekreacyjny przy 
ul. Żółwińskiej i przy budynku 

Zakole 6 na os Łęgnowo w 
Bydgoszcy. 

Osiedlowy Łęgnowo 20000 Zadanie to pozwoli na wspólne korzystanie z 
placu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej, 

przez rodziny z dziećmi. Mały plac zabaw przy 
ul. Zakole 6 w urządzenia dla dzieci .  

231 Budowa przeprawy pieszej 
w oparci o kładkę 
techniczną MWiK 

Osiedle Flisy i Miedzyń, kładka 
nad kanałem na wysokości 

Galerii Miedzyń. 

Osiedlowy Flisy 95000 Modernizacja kładki technicznej MWiK w celu 
przystosowania jej do pieszej przeprawy przez 

kanał. Kładka ta umożliwi mieszkańcom 
osiedla Flisy bezpieczne dotarcie do Galerii 

Miedzyń i terenów rekreacyjno sportowych, a 
mieszkańcom osiedla Miedzyń korzystanie z 
Parku nad kanałem po stronie osiedla Flisy . 

232 Reaktywacja małego placu 
zabaw dla dzieci przy ul. 

Zakole 6 

Plac taki istniał na skwerku przy 
ul. Zakole 6 na osiedlu Łęgnowo 

w Bydgoszczy .Jest to tern miejski 

Osiedlowy Łęgnowo 15000 Zadanie polega na wytyczeniu i ogrodzeniu 
dawnego placu zabaw zlikwidowanego kilka 

lat wstecz. Obecnie istnieje zapotrzebowanie 
na miejsce zabaw dla dzieci zamieszkujących 
ten oddalony budynek komunalny od reszty 

osiedla 

233 Plac zabaw i do street 
workoutu, tablica 

edukacyjna-w Parku 
Mlodych Olimpijczykow 

Niezagospodarowana część 
działki w sąsiedztwie ulic 

Bydgoskich Olimpijczyków, 
Władysława Andersa oraz 

Igrzyskowej (działka 172/2 – jej 
część północna) 

Osiedlowy Nowy Fordon 210000 „Park Małych Olimpijczyków” uwzgl. plac 
zabaw i do street workoutu, tablice 

edukacyjna dot historii Bydg Olimpijczyków 
oraz dodatkowo stojaki na rowery, lawki 

imiejsce rozgrzewkowe dla osób 
uprawiających Nordic Walking, 

bieganie(sąsiedztwo lasku)W zasięgu ul 
Kaliskiego, Andersa/Szlakowa, Igrzyskowa, 
Strzeleckiego, Bydg Olimpijczyków brakuje 
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ogólnodostępnego placu zabaw. Tablica 
dodałaby aspekt edukacyjny.  

234 Naprawa chodnika i 
zagospodarowanie pasa 
zieleni w jego otoczeniu 

Chodnik poprowadzony od ulicy 
Żytniej do stacji kolejowej 

Bydgoszcz Błonie 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

110000 Naprawa i uzupełnienie istniejącego 
chodnika. Ustawienie 4 ławeczek z oparciem i 

2 koszy na śmieci. Zagospodarowanie pasa 
zieleni ciągnącego się wzdłuż chodnika. Teren 
ten jest bardzo popularny i uczęszczany przez 

mieszkańców. Ustawienie ławeczek 
uczyniłoby z miejsca trakt spacerowy. 

Nierówności nawierzchni znacznie utrudniają 
poruszanie się zarówno pieszym, 

rowerzystom jak matkom z wózkami. 

235 Winda dla osób 
niepełnosprawnych oraz 

w podeszłym wieku” 

Filia Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. 

Bełzy w Bydgoszczy przy ul. 
Stanisława Brzęczkowskiego 2, 

oś. Nowy Fordon 

Osiedlowy Nowy Fordon 150000 Dostawienie platformy z obudową do 
budynku. Obecnie osoby niepełnosprawne 

nie mają możliwości korzystania z oferty 
biblioteki, a osobom w podeszłym wieku 

wejście na piętro sprawia wiele trudności. 
Matki z wózkami nie będą musiały zostawiać 

wózków na parterze. Z windy będą mogli 
korzystać wszyscy użytkownicy. 

236 Winda dla osób 
niepełnosprawnych oraz 

w podeszłym wieku 

Filia Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. 

Bełzy w Bydgoszczy przy ul. 
Czerkaskiej 11 oś. Leśne. 

Osiedlowy Leśne 150000 Dostawienie platformy z obudową do 
budynku. Obecnie osoby niepełnosprawne 

nie mają możliwości korzystania z oferty 
biblioteki, a osobom w podeszłym wieku 

wejście na piętro sprawia wiele trudności. 
Matki z wózkami nie będą musiały zostawiać 

wózków na parterze. Z windy będą mogli 
korzystać wszyscy czytelnicy. 

237 Budowa monitoringu 
miejskiego (jeden punkt) 

ul. Zurna/ ul. Skarżyńskiego (dz. 
Fordon), przestrzeń przy 
przejściu dla pieszych, na 

przeciwko kwiaciarni "EWIK" 

Osiedlowy Nowy Fordon 90000 instalacja kamery, w ramach monitoringu 
miejskiego (jeden punkt); lokalizacja jak wyżej 

- punkt na styku ulicy Zurna i ulicy 
Skarżyńskiego - w sąsiedztwie ogromnego 

ruchu samochodowego, komunikacji 
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publicznej i pieszego - liczne punkty 
handlowe, usługowe i gastronomiczne, w 

sąsiedztwie Kościół (parafia pw. św Mateusza) 

238 Winda dla osób 
niepełnosprawnych oraz 

w podeszłym wieku 

Filia Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. 

Bełzy w Bydgoszczy przy ul. 
Czerkaskiej 11 oś. Leśne. 

Osiedlowy Leśne 150000 Dostawienie platformy z obudową do 
budynku. Obecnie osoby niepełnosprawne 

nie mają możliwości korzystania z oferty 
biblioteki, a osobom w podeszłym wieku 

wejście na piętro sprawia wiele trudności. 
Matki z wózkami nie będą musiały zostawiać 

wózków na parterze. Z windy będą mogli 
korzystać wszyscy czytelnicy. 

239 Budowa placu zabaw na 
terenie filii Biblioteki przy 

ul. Czołgistów 8 

Filia Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. W. 

Bełzy w Bydgoszczy przy ul. 
Czołgistów 8 oś. Jachcice 

Osiedlowy Jachcice 100000 Koncepcja przewiduje między innymi 
zamontowanie piaskownicy, bujaków 

sprężynowych, huśtawki wagowej, jednego 
dużego zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią , 

zestawu street workout, dwóch urządzeń 
fitness, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z 

płyt poliuretanowych. Z placu zabaw będą 
mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. 

 
 

240 Pochylnia dla łodzi (slip) Skwer przy ul. 
Opławiec/Biwakowej - Opławiec 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

65000 Budowa slipu (pochylni) do wodowania łodzi 
wiosłowych i żaglowych. Proponowana 
długość slipu: 9 metrów, szerokość: 4,5 
metra. Slip umożliwiłby mieszkańcom 

korzystanie rekreacyjne z Brdy, zaś służbom 
ratunkowym - szybkie podjęcie akcji 

ratowniczej. 

241 budowa boiska ze 
sztuczną murawą 

Budowa boiska ze sztuczną 
murawą do gry w piłkę nożną 

przy ul. Kijowskiej 7 w 
Bydgoszczy. Teren po dawnym XII 

Liceum Ogólnokształcącym. 

Osiedlowy Bartodzieje 150000 W tym miejscu znajduje się betonowe boisko, 
na którym gra może zakończyć się bardzo 

boleśnie, ponieważ cały czas ktoś rozbija tam 
butelki. 
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242 Rewitalizację ulicy 
Bolesława Chrobrego w 

Bydgoszczy  

ul. Bolesława Chrobrego w 
Bydgoszczy  

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

91000 Rewitalizacja ul. Bolesława Chrobrego w tym: 
Punkt monitoringu, . Słupki uniemożliwiające 
nielegalne parkowanie, Doposażenie przejść 
dla pieszych na ulicy Chrobrego w elementy 

aktywne, Ustawienie dystrybutorów 
woreczków na psie odchody, Śmietniki, 

Montaż 8 ławek ulicznych, Montaż 4 
potrójnych stojaków rowerowych  Załączniki: 

https://goo.gl/YXtWwZ 

243 Rewitalizacja terenu 
zielonego przy ul. Glinki 

101 

Teren znajdujący się w zasobach 
gminy pomiędzy osiedlem 

Zielone Tarasy przy ul. Glinki 
101a oraz ZS nr 26 

Osiedlowy Wyżyny 410000 Projekt powinien zakładać nowe nasadzenia 
drzew i krzewów, wytyczenie ścieżki dla 

pieszych i rowerzystów wzdłuż osiedla Zielone 
Tarasy, która umożliwiałaby przejście z ul. 
Glinki do ul. Bohaterów Kragujewca oraz 

chodnik wzdłuż ul. Glinki od wjazdu na teren 
osiedla do szkoły. Ponadto w opisanej 

przestrzeni powinny pojawić się ławeczki, 
śmietniki. Załączniki:  https://goo.gl/wmgNqv 

244 Poprawa bezpieczeństwa 
na ul. Ugory 

ul. Ugory, ul. Konopna przy 
przystanku 

Osiedlowy Szwederowo 100000 Przejście dla pieszych na ul. Konopnej/Ugory. 
Montaż znaków świetlnych, kocie oczka, znaki 

poziome, tak by samochody zwolniły 

245 Monitoring ul. Ugory, przy przystanku i 
sklepie monopolowym 

Osiedlowy Szwederowo 60000 Budowa monitoringu od skrzyżowania z ul. 
Konopna przy przystanku autobusowym 

246 Parking miedzy Szkołą 63 i 
małą szkołą 

ul. Brzozowa, plac między szkołą 
a Placem Bukolta 

Osiedlowy Szwederowo 200000 płyty prefabrykowane 

247 Likwidacja barier 
architektonicznych 

od ul. konopnickiej do Gabrieli 
Zapolskiej, ul. Konopnickiej 

Osiedlowy Szwederowo 400000 likwidacja barier architektonicznych od ul. 
Kujawskiej do Zapolskiej w stronę przychodni 
rehabilitacyjnej. Wymiana (remont)chodnika. 

Postawienie ławek, koszy na śmieci 

248 parking między ulicami  Brzozowa przy Szkole 63 plac 
Bukolta 

Osiedlowy Szwederowo 200000 paking pomiędzy ulicami 

249 Remont ul. Leszczyńskiego 
wraz z chodnikami 

ul. Leszczyńskiego na odcinku 
Podgórna - Bielicka 

Osiedlowy Szwederowo 400000 remont nawierzchni ul. Leszczyńskiego 
wymiana chodników i nawierzchni 
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250 Budowa miejsc 
parkingowych na terenie 

położonym przy 
ul.Solskiego na 
Szwederowie 

Budowa w pełni wyposażonego 
parkingu przy ul. Solskiego na 

terenie gminnym, ozn. w 
ewidencji gruntów jako działka nr 

143 obr. 100.  

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców 
Szwederowa i nie tylko, służąca dla poprawy 
bezpieczeństwa i rozładowania zatłoczonych 

uliczek osiedlowych. Załączniki: 
https://goo.gl/TRjDM6 

251 Remont dróg 
rowerowych. Usunięcie 
progów na chodnikach 

Fordon ul. Twardzickiego  Osiedlowy Nowy Fordon 670737 Drogi rowerowe i chodniki na ul. 
Twardzickiego w Fordonie. naprawa 

nawierzchni pozostałych 

252 Remont dróg 
rowerowych. Usunięcie 
progów na chodnikach 

Fordon ul. Pelplińska  Osiedlowy Tatrzańskie 492266 Drogi rowerowe i chodniki na ul. Pelplińskiej 
w Fordonie. naprawa nawierzchni 

pozostałych 

253 Nasadzenia - plac zieleni 
przy ul. Połczyńskiej 

przy ul. Połczyńskiej - plac do 
zagospodarowania 

Osiedlowy Bartodzieje 10000 zagospodarowanie placu przy ul. Połczyńskiej, 
pomiędzy nr 2 a 6, który pozwoli na 
podniesienie estetyczne tego rejonu 

254 Koncerty plenerowe nad 
Balatonem 

Balaton, koło placu zabaw Osiedlowy Bartodzieje 200000 Cykl koncertów w sobotę i niedziele maj-
połowa września. Koncerty plenerowe, 

występy kabaretów, talent show, koncerty dla 
dzieci i dla seniorów, muzyka taneczna, 

muzyka disco polo.  

255 Chodnik Ścieżka biegnie wzdłuż dawnego 
boiska do piłki nożnej i 

koszykówki od bloku przy ulicy 
Wielorybiej 99 do ulicy 

Waleniowej. 

Osiedlowy Osowa Góra 20000 W tym miejscu obecnie znajduje się ścieżka z 
nierównych płyt i ostrych kamieni, która nie 

nadaje się do chodzenia, szczególnie dla 
kobiet z wózkiem czy rowerzystów. 

Należałoby zrobić chodnik, który poprawi 
jakoś poruszania się i bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

256 Bezpieczna Dmowskiego Ulica Romana Dmowskiego Osiedlowy Błonie 50000 Zamontowanie progów zwalniających, 
remont chodników z ich poszerzeniem, 

zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu z 
ulicą 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 

wycinka zbędnych drzew i krzewów wzdłuż 
ulicy. Zagospodarowanie terenu na miejsca 
parkingowe przy trafostacji na końcu ulicy. 
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Ulica bardzo często używana z racji 
znajdującego się przedszkola przy numerze 

Dmowskiego 11 oraz przystanku 
autobusowego.  

257 Bezpieczny Skwer 16 
Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

Skwer 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich na Błoniu 

Osiedlowy Błonie 100000 Zamontowanie monitoringu na terenie całego 
Skweru a także remont chodników, wycinka 

zbędnych drzew i krzewów, dodatkowe ławki 
i kosze na śmieci, remont lamp 

oświetleniowych. Skwer bardzo licznie 
odwiedzany przez niemal całą dobę. Jest 

bardzo wiele dzieci i ludzi ze swoimi psami. 
Jednak wieczory bywają bardzo 

niebezpieczne z racji otwartych pobliskich 
sklepów monopolowych.  

258 Przywrócenie dostępu do 
lasu dla mieszkańców 

osiedla Bartodzieje 

ul.Morska dochodząca wcześnie 
do Lasu Gdańskiego kończy się 

teraz na płocie PKP. 
 

Ktoś przekazał jej końcowy 
odcinek do PKP. 

 
Trzeba przywrócić las. 

Osiedlowy Bartodzieje 100000 Poprowadzić chodnik i ścieżkę rowerową po 
zachodniej stronie ul. Morskiej i doprowadzić 
ją do lasu przez zagrodzony aktualnie przez 

PKP teren. Ścieżka i chodnik trafią wprost do 
leśnej drogi, którą zawsze spacerowali i 
jeździli na rowerach mieszkańcy osiedla 

Bartodzieje. 

259 Parking Osiedle 
Kasztelanka wraz z 

monitoringiem 

Plac przy Andersa/Wolna działka 
331/1 lub 323 obręb 0339 

Osiedlowy Stary Fordon 450000 Utwardzony plac parkingowy przy przystanku 
Andresa/Wolna i stacji BRA z płyt ażurowych 

wraz z monitoringiem, plac posłuży 
mieszkańcom pozostawić pojazd na czas 

podróży tramwajem lub rowerem miejskim 

260 Miejsca parkingowe na 16 
Pułku Ułanów 

Wielkopolskich 

16 Pułku Ułanów Wielkopolskich   Osiedlowy Błonie 100000 Budowa m. postojowych wzdłuż ul. 16 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich po stronie wschodniej 

pomiędzy Szubińską a Abrahama. Podobna 
budowa jak po stronie zachodniej.  

261 Plac zabaw Szarych Szeregów 11-13 działka 
24 obręb 0473 

Osiedlowy Kapuściska 128000 Projekt zakłada wykonania nowego placu 
zabaw dla dzieci. Inwestycja ta poprawi 
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bezpieczeństwo bawiących się dzieci. 
Dokumentacja techniczna opracowana (dwa 
warianty)i znajduje się w Wydziale Inwestycji 

UM Bydgoszcz 

262 Renowacja Kortu przy ul. 
Olszówkowej 

Bydgoszcz - Miedzyń Ul. 
Olszówkowa 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

18000 Wymiana siatki ogrodzeniowej, naprawa 
bramy, odnowienie nawierzchni i zakup 

mączki ceglanej, zakup ławki, zakup siatki do 
gry, doprowadzenie wody. 

263 Fitness park Szarych Szeregów 7 a 13 
 

Działka 27/2 
 

Obręb 0473 

Osiedlowy Kapuściska 130000 Projekt zakłada wykonanie nowego "FITNESS-
PARK" przy ul. Szarych Szeregów 7 a 13, 
siłowni wraz z infrastrukturą tego terenu 

(ławki, kosze). Inwestycja ta będzie miejscem 
wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży 

oraz seniorów. 

264 Przebudowa ul. 
Plątnowskiej 

Rozebranie starej nawierzchni 
iułożenie nowej nawierzchni na 

ul. Plątnowskiej. 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

17000 Rozbiórka obecnej nawierzchni i wylanie 
asfaltu na drogę. Obecna dorga jest 
praktycznie nieprzejezdna co można 

zauważyć jadąc autobusem lub samochodem. 
Autobus, który tamtędy przejeżdza ma 
opóźnienie w kursach, przez to że musi 

zwalniać do 20km/h.Nowa nawierzchnia 
dałaby lepszy przejazd autobusom lub lepszy i 

szybszy dojazd do okolicznych posesji.  

265 Rewitalizacja skweru 
Zamenhoffa 

Skrzetusko Osiedlowy Bartodzieje 50000 Skwer stanowi unikatowy zakątek zieleni na 
osiedlu Skrzetuslo. Nie odnawiany od lat 

skwer wymaga pilnych prac przy odnowieniu 
ścieżek, montażu nowych ławek, oświetlenia 

266 Adaptacja części lasku na 
Kapuściskach na Park 

Leśny 

Las w obrzeżach ulic: Szpitalna, 
Zdrowotna i H. Dobrzańskiego 
(na planie widniejący jako Park 

leśny, którym właściwie nie jest) 

Osiedlowy Kapuściska 350000 Adaptacja lasu na Park-miejsce rekreacji i 
wypoczynku, niezwykle potrzebne okolicznym 

mieszkańcom, nieocenione w upalne dni, 
dające cień i bliski kontakt z naturą. 

Przewidywana byłaby budowa ścieżek na 
podłożu mineralnym, ustawienie minimum 6 
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Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

ławek bez oparcia, 8 ławek z oparciem oraz 
12 koszy wzdłuż alejek spacerowych. 

Załączniki: https://goo.gl/SRmc8V 

267 Plac zabaw ul. Hutnicza przy szkole 
podstawowej w Łęgnowie 

Osiedlowy Łęgnowo 1 rozbudowa placu zabaw 

268 Boisko do piłki nożnej  Na terenie Parku Rekreacji 
Sportowej w Bydgoszczy przy ul. 
Kossaka pomiędzy skate park a 
ogrodami dzialkowymi. Osiedle 

Gorzyskowo  

Osiedlowy Górzyskowo 100000 Wybudowanie dwóch bramek z pilkochwyt 
ami od strony bramek i ul. Gersona. 

Wyrównanie terenu i ławki dla kibiców  

269 Plac zabaw "Nad Wisłą" Fordon Nad Wisłą, obręb 0340, 
okolice ul. Altanowej i 

Żeromskiego 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

192859 Stworzenie nowoczesnego placu zabaw 
nawiązującego do lokalizacji(nieopodal rzeki 

Wisły).To idealne miejsce do zabaw, ale także 
do przemycenia dawki wiedzy historycznej 

dot. "małej ojczyzny" Duże konstrukcje 
świetnie będą prezentowały się na otwartej 

przestrzeni, a różnorodność kolorów, 
kształtów sprawią ogromną radość młodym 

bydgoszczanom, którzy chętnie będą spędzać 
czas na świeżym powietrzu. Załączniki: 

https://goo.gl/qr6Hii  

270 Wielopokoleniowa Strefa 
Rekreacji Przylesie 

Osiedle Przylesie – Tereny 
zielone przy ul. Twardzickiego na 

wysokości ulicy Hoffmana. 
Działka nr ewidencyjny 6/2, 

obręb 0393. 

Osiedlowy Nowy Fordon 670000 Nawiązując do najlepszej według portalu 
„Fordon Na Co Dzień” inwestycji ostatnich lat 

Fordoński Skwer przy ul. Twardzickiego, 
jedynego z prawdziwego zdarzenia placu 

zabaw w tej części Bydgoszczy, który 
odwiedzają nie tylko Fordoniacy. 

Proponujemy stworzenie jeszcze bardziej 
rozbudowanego obiektu z którego będą 

mogły korzystać mamy z pociechami, 
młodzież a także seniorzy i osoby 

niepełnosprawne. Załączniki: 
https://goo.gl/pj8Yqe 
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Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

271 Nowe wiaty przystankowe  ul.Opławiec 157 i ul. Opławiec 
132 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

25000 Wymiana starej wiaty przystankowej na 
nowoczesną (ul. Opławiec 157) i postawienie 

nowej wiaty (ul. Opławiec 132) przy 
przystankach autobusowych autobusu nr 58. 

Wykorzystanie dla mieszkańców i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy.  

272 Park oraz plac  zabaw  Działka  57/3 
 

Obręb  0066 

Osiedlowy Błonie 1 Plac zabaw dla dzieci z czterech bloków ( 
dzieci nie mają  żadnego miejsca na zabawę). 

Teren możnaby  przekształcić na park oraz 
zagospodarować  obecny już staw. 

273 zieleń izolacyjna i boisko 
piaszczyste do 

badmintona lub siatkówki 
plażowej 

skwer Siła Ciszy Mariampola ul 
Tatrzańska i Galla Anoinima 

Osiedlowy Tatrzańskie 70000 zieleń stanowiąca dokończenie 
zagospodarowania skweru i odizolowanie od 

sąsiedniej zabudowy oraz uzupełnienie 
wyposażenia o boisko do gry rekreacyjnej w 

piłkę siatkową lub badmintona, słupki 
przystosowane do zawieszenia siatki, siatka 
przynoszona przez mieszkańców , możliwa 

gra bez siatki, wymiary boiska niekoniecznie 
zgodne z zasadami, sugerowane przesunięcie 

stolików do gry w szachy  

274 Kontynuacja prac 
związanych z budową 
drogi  przy ul. Gersona   

Ulica Gersona (odcinek od 
ul.Grobla do ul.Ks.Skorupki) 

Osiedlowy Górzyskowo 316636 Wyremontowana nawierzchnia drogi ułatwi 
mieszkańcom dojazd do pobliskich szkół, 

przedszkoli, miejsc pracy. Po opadach deszczu 
droga jest nieprzejezdna z licznymi dziurami. 

Załączniki:  

275 Ścieżka biegowa i 
rowerowa wzdłuż ulicy 

Geodetów z oświetleniem 

ulica Geodetów  Osiedlowy Tatrzańskie 300000 oświetlenie ulicy Geodetów wraz z budową 
ścieżki rowerowej i biegowej wzdłuż ulicy 

Załączniki: https://goo.gl/5656ic 

276 Modernizacja chodnika i 
schodów przy Curie-

Skłodowskiej 29 

Chodnik i schody przy bloku 
Curie-Skłodowska 29 od strony 

ul. Polanka 

Osiedlowy Bartodzieje 300000 Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 
brukową wraz z remontem schodów przy 

bloku Curie-Skłodowska 29 od ul.  Polanka na 
odcinku od siłowni do biedronki 

277 Rozbudowa monitoringu Działki 18/14, 2/35, 2/30, 13/7, Osiedlowy Tereny 50000 instalacja kamer, w ramach monitoringu 
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miejskiego (dwa punkty) Obręb 0435 oraz Działka 12/6 
Obręb 0434 

Nadwiślański
e 

miejskiego(dwa punkty);  
 

lokalizacja jak wyżej - punkty na obrzeżu 
działek z zasobu miejskiego (zalesionych) od 

strony ul. Andersa oraz LM Vitalabo - 
ukierunkowane na budynki mieszkalne. 

Monitoring ma obejmować szlaki komunikacji 
publicznej oraz pieszej prowadzące do 
pobliskiego przystanku tramwajowego 

mieszkańcom z os. Tatrzańskiego.  

278 oświetlona ścieżka dla 
biegaczy wzdłuż 

"fordońskich górek" 

tereny miejskie zlokalizowane 
pod lub częściowo na skarpie 

fordońskiej 

Osiedlowy Tatrzańskie 300000 wytyczenie lub budowa oświetlonej ścieżki 
dla biegaczy na terenach oddalonych od 

ruchu ulicznego umożliwi spędzanie aktywnie 
czasu na świeżym powietrzu również w porze 
wieczornej, możliwa jest tylko ścieżka ziemna 

z oświetleniem dla obniżenia kosztów 

279 Rozbudowa siłowni (ul. 
Hallera) o elementy do 

Street-
workoutu/Kalisteniki  

Działka 11/16, Obręb 0434 Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

80000 Doposażenie istniejącego miejskiego placu 
 

sportowo-rekreacyjnego o budowę 
elementów do Street Workautu / Kalisteniki i 

dodatkowe urządzenia siłowni 

280 Postawienie śmietników 
na przystanku 
tramwajowym 

Andersa/Gieryna 

przystanek tramwajowy 
Andersa/Gieryna 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

8000 Doposażenie przystanku Gieryna/Andersa o 
śmietniki dla jego użytkowników. 

281 Nasadzenie krzewów i 
drzew wzdłuż ul. Andersa 

celem stw. bariery 
dźwiękochłonnej 

ul. gen W. Andersa w lokalizacji 
(na długości) równoległej do ul. 

Gryfa Pomorskiego 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

20000 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 
(wysoki żywopłot przy ścieżce rowerowej) 

wzdłuż ul. gen. W. Andersa na długości 
odpowiadającej równoległej do niej ul. Gryfa 

Pomorskiego, celem wykonania bariery 
dźwiękochłonnej wygłuszającej hałas 

towarzyszący ruchowi samochodowemu i 
tramwajowemu dla mieszkańców pobliskich 
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blokowisk uskarżających się na uciążliwości z 
tym związane.  

282 Plaża nad Wisłą w 
Fordonie (Brzegowa) - 

miejsce rekreacji i kąpieli 
słonecznych 

Działka 14, Obręb 0430 lub 
Działka 1, Obręb 0421 

(alternatywnie - lepszy dojazd i 
mniejsza ilość drzew) 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

80000 Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku 
nad Wisłą w Fordonie. Wycięcie hwastów i 

krzaków oraz niektórych (połamanych drzew), 
nawiezienie piachu przy brzegu, zrobienie 
miejsc do gry w siatkówkę, boisk do beach 

soccera, ustawienie ławek, śmietników, 
kamiennych grilli (alternatywnie 

wygrodzonych miejsc do robienia ognisk). 

283 Sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu torowiska i 
ul. Andersa z ul. Gieryna 

skrzyżowanie torowiska i ul. gen. 
Władysława Andersa z ul. 

Narcyza Gieryna 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

40000 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu torowiska i ul. gen. W. Andersa 

z ul. N. Gieryna celem poprawienia 
bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu 

drogowego. 

284 Utwardzenie ulicy Kreciej 
oraz parking dla klientów 

Giełdy  

Osiedle Glinki-Rupienica, ulica 
Krecia wraz z odnóżkami  

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

100000 Po raz drugi w imieniu mieszkańców ulicy 
Kreciej składam wniosek w ramach BBO z 

prośbą o utwardzenie ulicy Kreciej na osiedlu 
Glinki - Rupienica.  

 
Wiek naszych sąsiadów znacznie się obniżył, 

co za tym idzie ich motoryka spadła. Pierwsze 
domy na tej ulicy, równoległej do ul. Glinki 
pojawiły się 40 lat temu. Krecia to pierwsza 
ulica od Stadionu Chemika, korzystają z niej 

parkujący goście giełdy.  

285 Przebudowa skrzyżowania 
na rondo Pelplińska-

Lawinowa-Orląt 
Lwowskich 

Osiedle Tatrzańskie, 
skrzyżowanie ulic Pelplińskiej, 
Lawinowej i Orląt Lwowskich 

Osiedlowy Tatrzańskie 200000 Przebudowa klasycznego skrzyżowania na 
skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). 

Statystyki wypadków i kolizji oraz  
przeprowadzone konsultacje społeczne 

potwierdzają potrzebę takiego rozwiązania. 
Gwarantuje to płynność ruchu dla wszystkich 
grup (komunikacja publiczna i indywidualna, 
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piesi, rowerzyści) przy jednoczesnym 
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 

(uspokojenie ruchu). 

286 Doświetlenie przejść dla 
pieszych 

Osiedle Tatrzańskie w ciągu ul. 
Pelplińskiej 

Osiedlowy Tatrzańskie 90000 W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów oraz polepszenia warunków 
jazdy kierowcom, proponuję doświetlenie 

szeregu przejść dla pieszych w ciągu ul. 
Pelplińskiej (razem 9): przy pętla autobusowa 

Tatrzańskie, Derdowskiego x2, Jarużyńska, 
Lawinowa x2, Taterników x2, GOPR. 

Oświetlenie kierunkowe na przejście i chodnik 
oświetlające pieszych od strony 

nadjeżdżającego pojazdu. Załączniki:  
https://goo.gl/hjGPT8 

287 Bezpieczne przejścia dla 
przez ul. Skłodowskiej-

Curie (oznakowanie, 
malowanie)  

Wyniesienie przejścia przy ul. 
Koszalińskiej oraz przejście na 

wysokości centrum handlowego 
Balaton. 

 
Nowe przejście po drugiej stronie 

ul. Kijowskiej. 

Osiedlowy Bartodzieje 80000 Wykonanie 2 wyniesionych przejść na ul. 
Skłodowskiej Curie. Dodatkowo wykonanie 

zwykłego przejścia po drugiej stronie 
skrzyżowania z Kijowską. Wykonanie przejść 
wyniesionych w taki sposób by możliwy był 

przejazd autobusów, oraz by przejazd 
samochodów  był z prędkością maks. 40km/h. 
Można skorzystać z doświadczenia Jaworzna 
gdzie takie wyniesione przejścia powstały na 

drodze z ruchem autobusów. Załączniki:  
https://goo.gl/Ho1ssM 

288 Nasadzenia Platanów na 
skwerze przy ul. Przerwy 

Tetmajera 

Wilczak- Jary - Skwer przy ulicy 
Przerwy - Tetmajera- koło torów 

kolejowych  

Osiedlowy Wilczak - Jary 30000 Nasadzenia 15 platanów( bądź innych drzew 
liściastych)na terenie zielonym Główne plusy 

to: a) zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza B) drzewa będą pełnić funkcję 

osłony przed hałasem powodowanym przez 
przejeżdżające pociągi Ostatnie wycinki w 
tym rejonie niestety spowodowały wzrost 

obu czynników negatywnych. 
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289 Udostępniony  
mieszkańcom plac zabaw 

dla dzieci. 

Plac zabaw znajdujący się w 
oddziałach przedszkolnych Szkoły 
Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy 

; ul. Opławiec 132 

Osiedlowy Smukała - 
Opławiec - 

Janowo 

25000 Dodatkowo wyposażyć istniejący plac zabaw 
w więcej sprzętów aktywności ruchowej oraz 

ławeczki dla opiekunów i wydzielenie 
ogrodzeniem części działki z placem zabaw z 
udostępnioną furką na zewnątrz (od strony 

chodnika kierującego pieszych do kładki przez 
Brdę). Obiekt byłby otwarty przez 7 dni w 

tygodniu - zamknięty w nocy z 
wideomonitoringiem. 

290 Pochylnia rowerowa 
łącząca dwa poziomy 

bulwaru nad Brdą 

Lokalizacja pochylni rowerowej 
znajduje się w dzielnicy 

Bocianowo - Śródmieście - Stare 
Miasto na końcu ulicy 

Marcinkowskiego, w pobliżu 
Brdy. 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

70000 Zadanie zakłada realizację pochylni 
rowerowej łączącej dwa poziomy bulwaru. 
Aktualnie ścieżka rowerowa kończy się na 
wysokości opery i aby kontynuować jazdę 

rowerem konieczne jest wprowadzenie 
roweru po długich, niewygodnych schodach 

co niejednemu sprawia trudność a dla innych 
jest po prostu uciążliwe. Warto to zmienić 
gdyż jest to jedyna przeszkoda jaką trzeba 

pokonać jadąc rowerem nad Brdą.  Załączniki: 
https://goo.gl/47vJUa 

291 Budowa schodów między 
ulicami Siewną a 

Botaniczną 

Dzielnica Miedzyń na działce 
miejskiej o numerze 102/4. 

Schody na przedłużeniu ulicy 
Siewnej do skrzyżowania ulicy 

Botanicznej z Bartniczą 

Osiedlowy Miedzyń - 
Prądy 

350000 Proszę zapoznać się z załączonym plikiem 
Załączniki: https://goo.gl/bxubVZ   

292 Przystanek na Kieleckiej Osiedle Zimne Wody - Czersko 
Polskie. Ulica Smoleńska przy 
skrzyżowaniu z ulicą Kielecką. 

Osiedlowy Zimne Wody - 
Czersko 
Polskie 

6000 Postawienie wiaty przystankowej/ budowa 
przystanku dla autobusu linii nr 76 w stronę 

Łęgnowa. Obecnie znajduje się tam 
klepowisko żwiru i piachu co bardzo utrudnia 

wyjście z autobusu.  

293 Stacja Roweru Miejskiego 
BRA przy kinoteatrze na 

ulicy Dwernickiego w 

Pas drogowy ulicy Dwernickiego 
w Bydgoszczy przy kinoteatrze. 

Osiedlowy Leśne 130000 Zadanie zakłada budowę kolejnej Stacji 
Roweru Miejskiego zawierającej 15 stojaków 

na rowery (kompatybilnej z działającym 
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Bydgoszczy systemem Stacji Roweru Miejskiego 
BRA).Celem postawienia stacji przy 

kinoteatrze na ulicy Dwernickiego jest 
skomunikowanie rowerem miejskim 

południowej części Osiedla Leśnego, gdzie 
zlokalizowane są instytucje użyteczności 
publicznej (miejsca pracy, nauki, kultury i 

wypoczynku) Załączniki:  
https://goo.gl/yvd14t 

294 Odzyskanie terenu 
zielonego na ul. 

Wyszyńskiego na spacery i 
wyjście z psem 

Teren zielony pomiędzy arteriami 
ulicy Wyszyńskiego, ograniczony 

rondami Fordońskim i 
Skrzetuskim. 

Osiedlowy Bartodzieje 120000 Teren jest utrzymywany przez miasto, lecz w 
praktyce niedostępny i nieużywany przez 

mieszkańców. Po ogrodzeniu mógłby zostać 
wykorzystany jako teren spacerowy i wybieg 

dla psów. Szacunkowy koszt obejmuje 
ogrodzenie: siatkę wysokości 1.50m, osiem 
furtek (po dwie przy rondach, kolejne cztery 

w przesmyku na wysokości przejścia dla 
pieszych w połowie), sześć ławek i sześć 
śmietników na psie odchody. Załączniki: 

https://goo.gl/1zdD8e 

295 Oświetlona ścieżka 
biegowo-rowerowa pod 

górkami 

teren wzdłuż fordońskiej skarpy Osiedlowy Nowy Fordon 250000 stworzenie oświetlonej ścieżki biegowo-
rowerowej umożliwi aktywne spędzanie czasu  

mieszkańcom na świeżym powietrzu ( a nie 
wzdłuż ruchliwych ulic)  również w sezonie 
zimowym, gdy przez dużą część dnia nie ma 

światła dziennego 

296 Nasadzenie drzew wzdłuż 
ulicy Pelplińskiej 

wzdłuż ulicy Pelplińskiej 
pozostałe, nieobsadzone 

dotychczas pobocza  

Osiedlowy Tatrzańskie 30000 Częściowo wykonane nasadzenia drzew 
bardzo dobrze wyglądają , izolują od ruchu 

ulicznego i dają cień na chodnikach, brakuje w 
kilku miejscach 

297 Budowa ulicy Gorzowska 
w Bydgoszczy - 85-808. 

Ulica gruntowa znajdująca się w 
tragicznym stanie technicznym, 
liczne doły, dziury, niestabilny 

Osiedlowy Wyżyny 500000 Projekt ne zrealizowany z ubiegłego roku 
(2017) wygrał liczbą głosów, z których część 

została zakwestionowana przez um 
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grunt, pofałdowany teren, lotne 
piaski wiosna -lato.  

bydgoszcz. Realizacja budowy ulicy łączącej 
ulice augustowską z białostocką. Wykonanie 
odwodnienia, co spowoduje brak zalewania 

posesji wodami opadowymi, a także 
odśnieżanie. Załączniki: https://goo.gl/fEHXJ9 

298 Modernizacja placu zabaw Plac zabaw przy ulicy Krajeńskiej, 
Czyżkówko 

Osiedlowy Czyżkówko 150000 Modernizacja placu zabaw. Montaż nowych 
urządzeń na istniejącym placu. Obecne tam 
urządzenia są już zarówno mało atrakcyjne, 

jak i niebezpieczne dla dzieci. Drewniane 
elementy konstrukcji są już spróchniałe i 

ulegają zniszczeniu. Plac zabaw jest ważnym 
elementem struktury osiedla, 

przyczyniającym się do prawidłowego 
rozwoju społecznego dzieci. Jest to jedyny 

plac zabaw w okolicy. 

299 Remont chodnika przy ul 
Emilii Plater 

Remont chodników na ul Emilii 
Plater 

 
 Osiedle Bielawy 

Osiedlowy Bielawy 165 Chodniki na Emilii Plater są bardzo 
zdewastowane ,co utrudnia poruszanie się 

wielu mieszkańcom po chodnikach tylko 
poruszają się jezdnią co jest niebezpieczne . 

Nowe chodniki z płytek lub 
 

kostki pol-bruk rozwiązało by problem wielu 
mieszkańców korzystający z tej ulicy i w 

ogromnym stopniu poprawiło by 
bespieczeństwo 

300 remont ulicy Wybickiego 
w Bydgoszczy 

ul. Wybickiego osiedle Bielawy Osiedlowy Bielawy 182000 remont nawierzchni ul.Wybickiego- 
sfrezowanie zniszczonej i ułożenie nowej 

warstwy asfaltobetonu 

301 Utwardzenie ciągu 
pieszego  

Bydgoszcz, Szwederowo, 
Dąbrowskiego 39 do Norweska 4 

Osiedlowy Szwederowo 7500 Utwardzenie drogi pieszej pomiędzy 
budynkiem ul. Dąbrowskiego 39 a blokiem 
przy ul. Norweskiej 4 w Bydgoszczy. Droga 
prowadzi do wyremontowanych schodów 

prowadzących na ul. Stromą. Z drogi 
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korzystają mieszkańcy górnego tarasu 
przechodzący do Parku przy ul. Filareckiej. 

302 Posadzenie ok. 40 drzew I 
200 krzewów  

Teren w okolicy ul.C.Skłodowskiej 
6, 8 i 8a pozostający we władaniu 

miasta- wokół placu zabaw i 
wzdłuż ulic Sklodowskiej i 

Kurpińskiego 

Osiedlowy Bielawy 180000 Celem projektu jest stworzenie nowych 
terenów zieleni miejskiej poprzez nasadzenie 
drzew i krzewów przy placu zabaw pomiędzy 
budynkami ul.C.Skłodowskiej 6,8 i 8a a także 

wzdłuż ulic C.Skłodowskiej i Kurpińskiego  

303 Budowa 7 miejsc 
postojowych na ul. 

Sułkowskiego 17 

Osiedle Leśne, ulica 
Sułkowskiego 17 zgodnie z 

projektem , który zawiera II etap 
budowy miejsc postojowych (10 

miejsc zwykłych i jedno dla 
inwalidów) 

Osiedlowy Leśne 150000 Jest to dokończenie projektu, który wygrał 
dwa lata temu, gdzie koszt wybudowania 18 

miejsc postojowych zwiększył się trzykrotnie i 
zostanie wybudowanych tylko 6 miejsc 

postojowych zwykłych i jedno dla inwalidów. 
Obecnie istnieje drugi etap, który przewiduje 
10 miejsc postojowych i jedno dla inwalidów. 
Miejsca postojowe przy ul. Sułkowskiego 15 

(3 zwykłe i 1 dla inwalidów) nie bierzemy pod 
uwagę) 

304 Fordoński skwer 
Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
działki nr 18/17 i 18/22 obręb 

435, os. Terenów Nadwiślańskich 
/ "os. NIEPODLEGŁOŚCI" 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

144644 Budowa skweru pamięci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Skwer w kształcie trójkąta, po 
środku umieszczone popiersie Marszałka na 

granitowym postumencie. Po dwóch stronach 
skweru tablice ze znanymi cytatami słów 

Marszałka. Fordońskie miejsce do 
upamiętnienia naszej niepodległości. Skwer 

wyposażony w ławeczki, śmietniki i 
oświetlenie, utwardzony kamieniem łupanym 

wraz z pobliskim ciągiem pieszych. 

305 Montaż 6 latarni na placu 
zabaw i drodze 
dojazdowej do 

ul.Skłodowskiej 6,8 i 8a 

Ul.C.Skłodowskiej 6, 8 i 8 - teren 
pozostający we władaniu miasta, 

plac wewnętrzny przy placu 
zabaw,przy chodnikach od ul. 
Skłodowskiej i Kurpińskiego 

Osiedlowy Bielawy 36000 Montaż 6 lampa w okolicy budynków 
ul.Skłodowskiej 6, 8 i 8 - teren pozostający we 
władaniu miasta, plac wewnętrzny przy placu 
zabaw,przy chodnikach od ul. Skłodowskiej i 

Kurpińskiego, 1 lampa przy chodniku 
prowadzącym do Skłodowskiej 6, 1 lampa 
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przy chodniku od ul.Kurpińskiego poomiędzy  
barem przy Skłodowskiej 6a a blokiem 

Skłodowskiej 8, 4 lampy przy placu zabaw.  

306 Doposażenie bezpłatnej 
wypożyczalni rowerów 
wodnych min. w łodzie 

motorowe. 

Miejsce istniejącej wypożyczalni 
rowerów wodnych ul. Witebska 

2a, Bydgoszcz. Teren Urzędu 
Miasta Bydgoszczy użytkowany 

przez Klub PTTK.  

Osiedlowy Brdyujście 56900 Powiększenie bezpłatnej wypożyczalni 
sprzętu wodnego o 2 łodzie motorowo-

wiosłowe z silnikami do 10KM nie 
wymagające uprawnień. Postawienie 

altany/wiaty z podłożem z kostki, która 
będzie min. poczekalnią dla wypożyczających, 

zadaszeniem na sprzęt.Dla bezpieczeństwa 
zamontowanie lampy. Kwota mojego 

projektu jest dopasowana do innych ważnych 
i wykonalnych wniosków z naszego osiedla 

(lampy i siłownia). Załączniki:  
https://goo.gl/FncEUP 

307 Alejka i skwer osiedlowy w 
centrum Jachcic 

Osiedle Jachcice ul. Czołgistów, 
zdewastowany plac przed 

Przychodnią, Apteką i Biblioteką 
w rejonie działek 1/3 i 1/4 Obręb 

0116 

Osiedlowy Jachcice 138000 Utworzenie na zdewastowanym terenie [ul. 
Czołgistów na wysokości Przychodni–Apteki-

Nowej Biblioteki] alejki z mini skwerem 
osiedlowym (ławki,zieleń) o charakterze 

rekreacyjnym; alejka jednocześnie pozwoli na 
dostęp do wymienionych ważnych instytucji 
osiedlowych do których przez większą część 
roku można dojść tylko „brodząc w błocie”. 

Mieszkańcy Jachcic zyskają podwójnie: 
/dalsza część zał. nr 1,2,3 Załączniki: 

https://goo.gl/htwDL7 

308 Siedlisko dla jerzykow  PARK Rekreacji Sportowej przy 
ul. Kossaka.  

Osiedlowy Górzyskowo 30000 Wieża legowa dla ginacych z naszego nieba 
ptaków jerzykow oraz ginacych wrobli. 

Wewnątrz budek będą dwie kamery 
podpotrujace ptaki, a rzutnik będędzie 
wyświetlał na ziemi to co dzieje się w 

gnieździe. Będzie można obserwować w 
pobliskich szkołach również to co zarejrstruja 
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kamery 

309 Budowa chodnika i miejsc 
postojowych na ul. 

Powstańców Warszawy 

Osiedle Leśne, ul. Powstańców 
Warszawy 

Osiedlowy Leśne 102000 Zadanie obejmuje budowę chodnika i miejsc 
postojowych na ul. Powstańców Warszawy na 

odcinku od ul. Skromnej do ul. Zaświat. 
Inwestycja jest istotna dla mieszkańców 

rozwijającego osiedla oraz ważna z 
perspektywy osób odwiedzających szpital 

wojskowy.  

310 Boisko do koszykówki  ul. Toruńska 185/187 za świetlicą 
"Wodny Kraj". Obok placu zabaw. 

Boisko to jednocześnie służyć 
będzie jako plac taneczny 

podczas festynów osiedlowych 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

54741 Boisko dostępne dla wszystkich mieszkańców. 
Mecze, festyny, imprezy okolicznościowe.  

311 Dokończenie utwardzania 
ul. Gersona  

Pomiędzy ul. Grobla, a ul. Ks 
Skorupki jest nieutwatdzona 

częścią głównego ciągu 
komunikacji mieszkańców do 
autobusów, szkoły, sklepów. 

Zostało 100m  

Osiedlowy Górzyskowo 280000 W tym roku ma być utwardzone pierwsze 160 
m. Z BBO. Zostanie ok. 100 m. Warto 

dokończyć inwestycje w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie osiedla  

312 Siłownia zewnętrzna ul. Plątnowska obok kościoła Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

54741 Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców. Po 
drugiej stronie ulicy powstaje market DINO, 

co razem z kościołem stworzy przyjazny 
mieszkańcom zakątek. 

313 Platforma widokowa z 
miejscami do wypoczynku 

Zadanie zlokalizowane jest na 
szczycie schodów łączących stare 
miasto ze Szwederowem. Punkt 

widokowy w osi spacerowo-
widokowej na skarpie 

południowej. 

Osiedlowy Szwederowo 90000 Stworzenie miejsca sprzyjającego spędzaniu 
wolnego czasu na powietrzu, punktu do 

którego się zmierza spacerując. Drewniane 
platformy wypoczynkowe, wkomponowane w 

skarpę, z pięknym widokiem wśród 
otaczającej zieleni. 

314 Mini Park osiedlowy Teren graniczący z Osiedlem 
Zielone Arkady, ul. Glinki, Szkołą 

Podstawową nr 60 oraz ul. 
Łomżyńską. 

Osiedlowy Wyżyny 240000 Zagospodarowanie terenu na mini Park 
Osiedlowy. Budowa kilku ścieżek o podłożu 
mineralnym, ustawienie ławek i koszy oraz 
posadzenie krzewów ozdobnych.ścieżki ok. 
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600m dł. x 2,5m szer. = 1500 (1500 x 150 zł/m 
= 225000zł) - ławki z oparciem 6 x 1500zł = 
9000zł - kosze na śmieci 6 x 250zł = 1500zł - 

krzewy ozdobne ok. 4500zł Razem: 240000zł. 

315 Plac zabaw dla dzieci i 
elementy fitnes 

Plac przy ulicy Szpitalnej 25 Osiedlowy Kapuściska 130000 Plac zabaw dla dzieci oraz cztery elementy dla 
ćwiczeń fitnes 

316 Wykonanie oświetlenia 
odnogi ulicy Toruńskiej 

442 

Łęgnowo-Wieś, odnoga ul. 
Toruńskiej 442 jest najgorszym 

miejscem na ziemi. Ciemno, 
błoto. Trzeba im pomóc wreszcie. 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

20000 Ustawienie 5szt. lamp ulicznych. 

317 Wybudowanie zatoczek 
do parkowania w rejonie 
ul. Strzeleckiej, Gołębiej 

Rejon ul. Strzeleckiej, ul. Gołębiej Osiedlowy Górzyskowo 120000 Mieszkańcy nie mają gdzie parkować swoich 
samochodów Miasto nie zwiększa 

współczynnika miejsc do parkowania przy 
nowych inwestycjach. Samochody parkowane 
są na pasach ruchu uniemożliwiając przejazd 

innych pojazdów  

318 Kontynuacja świetlenia ul. 
Wypaleniska 

Łęgnowo Wieś ul. Wypaleniska 
od Oczyszczalni do końca. 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

40000 Ulica bez nawierzchni i oświetlenia. Od 1 
sierpnia 1977r. w granicach miasta 

Bydgoszczy. Czas mieszkańcom polepszyć na 
starość warunki. 

319 Nowoczesny plac zabaw 
na Tatrzańskim 

Niezagospodarowany teren u 
zbiegu ulic Bachledy i GOPR na 

Osiedlu Tatrzańskim 

Osiedlowy Tatrzańskie 484000 Jak grzyby po deszczu powstają nowe 
osiedlowe place zabaw, jednak popularnością 
wszystkie na głowę bije ten zbudowany pod 

górkami na Szybowników. Profesjonalny 
sprzęt wydaje się być super bezpiecznym. 

Dziękujemy za to Miastu Bydgoszcz, od 
Spółdzielni nigdy nie doczekali byśmy się 

takiego placu. Takiej samej klasy kompleks 
wypoczynkowy chcemy również na osiedlu 

Tatrzańskim, przy ulicy Bachledy/GOPR 
Załączniki: https://goo.gl/JaUGuW 

320 Doposażenie placu zabaw 
ul. Krajeńska 

Czyżkówko ul. Krajeńska plac 
zabaw  

Osiedlowy Czyżkówko 100000 Doposażenie placu zabaw o bezpieczne 
atestowane sprzęty terenowe oraz 



Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

doświetlenie boiska i części z siłownią dla 
dorosłych. Wieczorami, szczególnie w okresie 

jesiennym i zimowym niewystarczające 
oświetlenie zniechęca do korzystania z terenu 

i aktywności fizycznej. Zadanie wpłynie na 
lepsze i efektywniejsze korzystanie z 

istniejącego terenu rekreacyjnego przez 
rodziny czy młodzież. 

321 Stacja Roweru Miejskiego 
BRA przy kinoteatrze na 

Dwernickiego 

Pas drogowy ulicy Dwernickiego 
w Bydgoszczy przy kinoteatrze  

Osiedlowy Leśne 130000 Zadanie zakłada budowę kolejnej Stacji 
Roweru Miejskiego zawierającej 15 stojaków 

na rowery (kompatybilnej z działającym 
systemem Stacji Roweru Miejskiego BRA). 

 
Celem postawienia stacji przy kinoteatrze na 

ulicy Dwernickiego jest skomunikowanie 
rowerem miejskim południowej części 

Osiedla Leśnego, gdzie zlokalizowane są 
instytucje użyteczności publicznej (miejsca 

pracy, nauki, kultury i wypoczynku) 

322 Monitoring osiedlowy Teren osiedla Jachcice - różne 
punkty na terenie osiedla 

Jachcice. 

Osiedlowy Jachcice 139000 W celu poprawienia bezpieczeństwa na 
osiedlu Jachcice (wandalizm, kradzieże – 

zwłaszcza kradzieże z działek i posesji) 
wnioskuję o utworzenie monitoringu 

osiedlowego w strategicznych punktach. 
Monitoring w pierwszej kolejności powinien 

objąć ulice przed szkołami, przedszkolem oraz 
3 główne wjazdy na osiedle (w miarę 

możliwości finansowych): skrzyżowanie ulic 
Żeglarska Ludwikowo; /cd w załączeniu 

Załączniki: https://goo.gl/uJBYyp 

323 Letnia górka piknikowa i 
zimowa zjeżdżalnia 

teren Zespołu Parków 
Krajobrazowych Chełmińskiego i 

Nadwiślańskiego - tzw. 

Osiedlowy Tatrzańskie 250000 Utworzenie ogólnodostępnego miejsca do 
piknikowania i grillowania. Dodatkowo 

wyposażonego w stoły, ławki, grille i 
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"fordońskie górki", ul. 
Tatrzańska, działka nr 1 obręb 

404, os. Tatrzańskie 

śmietniki. W celu ochrony przed deszczem 
montaż deszczochronu. W ziemie bezpieczne 

miejsce do zjeżdżania na „byle czym”. 

324 Budowa parkingu przy 
ulicy Modrzewiowej 

Projekt dotyczy budowy parkingu 
prostopadłego do drogi przy ulicy 

Modrzewiowej na wysokości 
bloku Modrzewiowa 16 oraz 

parku Załuskiego.  

Osiedlowy Leśne 180000 Budowa parkingu prostopadle do ulicy 
spowodowałby małym wykorzystaniem 

powierzchni stworzenie miejsc parkingowych 
dla ponad 20 samochodów. Prace miałyby sie 

odbyć na wysokości końca bloku 
Modrzewiowa 16 i początku parku Załuskiego. 

Inwestycja polegałaby na przesunięciu 
chodnika w głąb parku a na miejscu starego 
chodnika budowę miejsc. Podczas prac przy 
parkingu drzewa powinny byc wtopione w 

krajobraz 

325 Progi zwalniające na 
początku ul. Średniej 

odcinek ul. Średniej od ul. 
Ludwikowo do ul. Starogardzkiej 

Osiedlowy Jachcice 5500 Zamontowanie dwóch progów zwalniających 
w odpowiednich odległościach na odcinku ul. 

Średniej od ul. Ludwikowo do ul. 
Starogardzkiej w celu wymuszenia 

przestrzegania obowiązującej prędkości max 
30 km/h. Załączniki: https://goo.gl/VZVDZP 

326 Chodnik dla pieszych ul. 
Średnia 

ul. Średnia - w szczególności 
pierwsze jej 500 m 

Osiedlowy Jachcice 5000 Zmiana zasad parkowania tak aby chociaż po 
jednej stronie chodnik był przeznaczony dla 

pieszych a nie zastawiony przez samochody - 
w tej chwili samochody zajmują ulice oraz 
chodniki z obu stron - to jest karygodne że 

choć jeden chodnik nie służy pieszym ! dalszy 
opis i zdj. Załączniki: https://goo.gl/bsuDXq 

327 Zamontowanie ekranów 
akustycznych na 

estakadzie tramwajowej 
przy Lewińskiego 

działka miejska na której 
wybudowano estakadę 

tramwajowa przy ul.Lewińskiego 

Osiedlowy Bydgoszcz 
Wschód - 

Siernieczek 

83550 Ekrany na estakadzie zamontowane na 
odcinku od wjazdu na estakadę od strony 
Fordonu do Dworca Bydgoszcz Wschód 

zapewnią okolicznym mieszkańcom ochronę 
przed uciążliwym hałasem powodowanym 
przez przejeżdżające estakadą tramwaje. 
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328 Budowa chodników na 
ulicach Leszczyńskiego i 

Księdza Skorupki 

ul. Leszczyńskiego (nr 101-102) 
 

ul. Księdza Skorupki (nr 63-81) 

Osiedlowy Szwederowo 75000 Budowa chodników: 1) na ul. Leszczyńskiego - 
strona nr nieparzystych na odcinku nr 101-
103 (ok. 75m), tj. połączenie chodnika przy 
parkingu (obok sklepu SANO) z chodnikiem 

przy bloku nr 101 2) na ul. Księdza Skorupki - 
strona nr nieparzystych na odcinkach nr 63-

65 (ok.  35m), nr 73 (ok. 15m), nr 81 (ok. 
30m) Na wszystkich  ww. odcinkach (za 

wyjątkiem jednego) nigdy nie było żadnego 
chodnika. 

329 Budowa chodnika i 
usunięcie barier 

architektonicznych 

pętla autobusowa ul. Filtrowa 
Czyżkówko 

Osiedlowy Czyżkówko 50000 Budowa chodnika przy pętli autobusowej ul. 
Filtrowa pozwoli na bezpieczne dojście do 

przystanku osobom idącym od ul. Przejazd. 
Obecnie brak chodnika wymusza częściowe 

wejście na jezdnię. Od strony ul. 
Grunwaldzkiej na wysokości budynku urzędu 

celnego jest bardzo wysoki chodnik i 
krawężnik. Renowacja tego odcinka pozwoli 

na bezpieczne i wygodne dojście do 
przystanku pieszym czy mamom z wózkiem. 

330 Stacja Bydgoskiego 
Roweru Aglomeracyjnego 

nad Starym Kanałem 
Bydgoskim 

Osiedle: Okole Miejsce: Bulwar 
Sebastiana Malinowskiego 
(okolice ul. Kanałowej i ul. 

Staroszkolnej) 

Osiedlowy Okole 120000 Powstanie nowej, kolejnej stacji Bydgoskiego 
Roweru Aglomeracyjnego. Stacja miałaby 

umożliwić mieszkańcom i turystom 
wypożyczenie roweru miejskiego w pięknym 
miejscu, jakim są planty nad Kanałem. Jest to 

miejsce, które przyciąga wielu 
spacerowiczów, biegaczy oraz rowerzystów. 

Myślę, że warto stworzyć stację w BRA w 
miejscu, gdzie są ładne aleje oraz planty z 

pięknymi okazami starodrzewu. 

331 Kącik dla czytelnika w 
bibliotece miejskiej filia nr 

17 ul. Łanowa 

ul. Łanowa 2 biblioteka miejska 
filia nr 17  

Osiedlowy Czyżkówko 20000 Stworzenie w bibliotece miejsca/ kącika dla 
czytelnika z wygodną sofą i miejscowym 

oświetleniem, możliwość wypicia kawy czy 
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herbaty przy małym stoliczku będzie 
wspaniałą zachętą do odwiedzin biblioteki dla 
młodszych i starszych czytelników. W okresie 
letnim można stworzyć taki kącik na zewnątrz 

budynku. 

332 Bydgoski Pumptrack  Bulwar Sebastiana 
Malinowskiego. Miejsce obok 

wybiegu dla psów.  Bydgoszcz 85-
001 

Osiedlowy Okole 190000 Budowa pierwszego bydgoskiego toru do 
jazdy wyczynowej rowerem dla osób 

początkujących oraz zaawansowanych. Jazda 
na Pumptracku świetnie wpisuje się w nurt 

sportów popularnych wśród młodzieży i dzieci 
których uprawianie nie wymaga 

monotonnych treningów, lecz jest ciągłą 
zabawą. Jazda na torze angażuje wszystkie 

grupy mięśniowe i jest niesamowicie 
wymagająca fizycznie. Idealne zabawa dla 

każdego  

333 Ścieżka w parku leśnym z 
oświetleniem i ławkami 

odcinek  ścieżki parkowej 
pomiędzy ul Bydg Olimpijczyków 

a ul W Andersa  ( ok 800m) 
działka 171/2 & 172/2 

Osiedlowy Nowy Fordon 95000 Wyznaczenie i budowa ścieżki parkowej o 
nawierzchni mineralnej z montażem wzdłuż 

ławek oraz słupów oświetleniowych. Dodanie 
aspektu edukacyjnego poprzez upamiętnienie 

bydgoskich sportowców olimpijczyków. 
ścieżka z oświetleniem umożliwi  bezpieczna 
(szczególnie po zmroku) komunikacje piesza 

pomiędzy osiedlem Akademickim a ul 
Andersa ( dojście do stacji PKP oraz 

dyskontu). 

334 Remont parkingu przy ul. 
Połczyńskiej 2 

ul. Połczyńska 2 Osiedlowy Bartodzieje 200000 Remont nawierzchni parkingu przy ul. 
Połczyńskiej 2 

335 Park rekreacji z borami, 
zabawami dla dzieci, 

fontanny, ławeczki do 
siedzenia 

koło szkoły Salezjanów, na placu 
wolnym przy górkach.  

Osiedlowy Tatrzańskie 300000 Park rekreacji z borami, zabawami dla dzieci, 
fontanny, ławeczki do siedzenia. 

Wyremontowana połowa powierzchni, 
trawiasta, lodziarnia, pizzeria, mała 

kawiarenka, basen bliżej szkoły na wolnym 
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terenie 

336 Stadion, boisko Stadion na ul. Piwnika Ponurego Osiedlowy Nowy Fordon 50000 Ławeczki, trybuny, plac dla dzieci, małe 
boisko dla dzieci 

337 Plac rekreacyjny osiedle 
Bajka Nowy Fordon 

Teren szkoły ul. Gawędy 9 Osiedlowy Nowy Fordon 100000 Budowa siłowni plenerowej na ternie szkoły 

338 Siłownia Kromera 2-4 Osiedlowy Tatrzańskie 100000 Sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu 

339 Kino Pelplińska Orląt Lwowskich Osiedlowy Tatrzańskie 600000 Budowa kina z kompleksem kawiarnianym 

340 Dodatkowe parkingi dla 
mieszkańców 

ulica Emila Fieldorfa "Nila" 15 w 
okolicach XV LO 

Osiedlowy Nowy Fordon 200000 Budowa miejsc parkingowych w drogowym 
na terenie miejskim. Realizacja do kwoty 

przeznaczonej na projekt. Przynajmniej jedno 
miejsce dla niepełnosprawnych 

341 Dodatkowe parkingi dla 
rowerów 

przy Targowisku Białym w okolicy 
pasa drogowego 

Osiedlowy Tatrzańskie 30000 30 miejsc(stanowisk) parkingowych dla 
rowerów. Dla zwykłych rowerów nie tylko dla 

BRA. 

342 Parking, ścieżka 
rowerowa, monitoring, 

chodnik bez ławek 

za blokiem Wyzwolenia 108, 
Hallera 8, za Biedronką koło 

istniejącego placu dla dzieci z 
pieniędzy z Unii dewastowanego 

w nocy 

Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

150000 Zagospodarowanie pozostającego placu 
między nowo powstającymi lokalami a 
istniejącym blokiem bez prywatnych 

sklepików z alkoholem. Sam parking, chodnik, 
oświetlenie bez ławek 

343 Plac zabaw z prawdziwego 
zdarzenia 

Orląt Lwowskich Osiedlowy Tatrzańskie 450000 Budowa nowoczesnego placu zabaw dla osób 
niepełnosprawnych tak jak pod Góra 

Szybowników 

344 ścieżki dla rowerzystów  ul. Fordońska od Bydgoskiej do 
Rometu  

Osiedlowy Stary Fordon 83000 brak ścieżki rowerowej dla poprawienia 
bezpieczeństwa 

345 Remont chodników  wzdłuż ul. M. Skłodowskiej -Curie 
od ul. Wyszyńskiego do ul. 

Łęczyckiej 

Osiedlowy Bartodzieje 5400000 Wymiana starych chodników na nowa kostkę 
typu polbruk. Ze względu na bezpieczeństwo 

mieszkańców 

346 Zaadoptowane budynku 
"stanicy żeglarskiej"  

ul. Polanka Osiedlowy Bartodzieje 200000 Zaadoptowane budynku "stanicy żeglarskiej" 
na potrzeby świetlicy dla osób starszych. Cały 

rok budynek stoi pusty (jest oświetlony i 
ogrzewany). Na naszym osiedlu brak jest 

świetlicy dla osób starszych. Byłoby dobrze 
adoptować ten budynek na dom dziennego 
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budynku dla osób starszych. 

347 Budowa chodnika ul. Boczna, strona północna, 
nieparzysta 

Osiedlowy Bydgoszcz 
Wschód - 

Siernieczek 

83000 Budowa chodnika na ul. Bocznej, strona 
północna, nieparzysta 

348 Budowa chodnika ul. Pułaskiego przy cmentarzu Osiedlowy Bartodzieje 200000 Budowa chodnika, położenie kostki. Budowa 
odcinka do cmentarza od Wyszyńskiego 

349 Poprawa bezpieczeństwa 
na ul. Polanka i 
Swarzewskiej 

ul. polanka, Swarzewska Osiedlowy Bartodzieje 150000 Budowa progów zwalniających i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. 

kocie oczka, znaki poziome i pionowe 
migające. Wynika to z niebezpiecznej jazdy 

pojazdów 

350 Nowe ławki i kosze na 
śmieci na Bartodziejach 

Ul. Skłodowskiej-Curie, Polanka, 
Gajowa, Swarzewska, Bałtycka 

Osiedlowy Bartodzieje 200000 Razem około 50 koszy na śmieci i 50 ławek. 
Na tych ulicach Na osiedlu mieszka dużo osób 

starszych i rodziców z dziećmi. Ławki 
antywandalowe. 

351 Remont 
chodnika/wymiana 

od skrzyżowania Curie 
Skłodowskiej/Polanka - chodnik 
na ul. Polanka do Swarzewskiej-  

Osiedlowy Bartodzieje 150000 Remont/wymiana chodnika na ul. Polanka (od 
strony skrzyżowania Curie-

Skłodowskiej/Polanka - po lewej stronie od 
skrzyżowania 

352 Remont chodnika na ul. 
Matejki 

fragment niedokończonego 
chodnika, który został pominięty 

podczas niedawnego remontu 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

100000 Z chodnika na ul. Matejki korzystają 
mieszkańcy całej Bydgoszczy 

353 Budowa ul. Przechowskiej ul. Przechowska, Piaski Osiedlowy Piaski 92000 Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie 
ulicy Przechowskiej na osiedlu Piaski. Ulica 

gruntowa od 50 lat, mieszkańcy starsi 
renciści, emeryci, osoby na wózkach 
inwalidzkich. Koszt budowy do kwoty 

środków. 

354 Ławki na Wyżynach ul. Wojska Polskiego, 
Magnuszewska, Glinki, Boya-

Żeleńskiego 

Osiedlowy Wyżyny 100000 Postawienie nowych ławek z oparciem na 
Wyżynach. Razem 50 ławek. 

355 Plac zabaw w parku przy 
ul. Wielorybiej 

Park przy ul. Wielorybiej. 
Istniejący plac zabaw przy 

Osiedlowy Osowa Góra 300000 Budowa nowoczesnego placu zabaw 
przystosowanego dla dzieci 
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skateparku niepełnosprawnych. bezpieczna 
nawierzchnia, ogrodzenie przed zwierzętami. 

356 Remont chodnika Chodnik wzdłuż budynków 
Wyzwolenia 67 i Osiedlowa 18  

Osiedlowy Stary Fordon 79000 Wymiana starej, zniszczonej nawierzchni 
gminnego chodnika przebiegającego od 

budynku przy ul. Wyzwolenia 67 do 
pawilonów handlowych przy ul. Osiedlowej 

18 celem zapewnienia bezpiecznego 
poruszania się pieszych. Chodnik ułatwi 
osobom starszym i niepełnosprawnym 

bezpieczną komunikację i wygodny dostęp do 
przystanku tramwajowego Andersa/Wolna .  

357 Miejsca parkingowe ul. 
Dwernickiego  

od skrzyżowania z ul. 
Sułkowskiego do ul. Gdańskiej 

Dodatkowe miejsca parkingowe 
zostałyby zlokalizowane na ul. 

Dwernickiego 

Osiedlowy Leśne 199000 Rozbudowa na ulicy Sułkowskiego poprzez 
rozbudowę dodatkowych miejsc 

parkingowych odciążających bezpośrednie 
lokalizacje tj. np. Sułkowskiego 11 oraz ul. 
Topolowa 1-5 Wraz z rozbudową miejsc 

parkingowych opcjonalnie poprawa 
oświetlenia o lampy Led i rozszerzenie 

monitoringu miejskiego o ul. Dwernickiego. 
Załączniki: https://goo.gl/d7S9ip 

358 Arkaria Park – mikro park 
jako miejsce dla 

wypoczynku młodszych i 
starszych 

Projekt inwestycyjny 
zlokalizowany pomiędzy 

budynkami ul. Topolowej 3 i 
Topolowej 5. Teren znajduje się 
w zarządzaniu miasta Bydgoszcz. 

Osiedlowy Leśne 120000 Teren pomiędzy budynkami ul. Topolowej 3 i 
Topolowej 5 zostałby przeznaczony pod 

rozbudowę mikro parku Arkaria. Łączyłby on 
funkcje wypoczynkowe dla rodzin z małymi 

dziećmi jak i osób starszych chcących 
wypocząć przed swoim domem. Obecnie z 
uwagi na brak zacienienia placu zabaw w 

przyległym parku nie ma możliwości 
skorzystania z niego podczas dużego 

nasłonecznienia. Załączniki: 
https://goo.gl/zEPCkq 

359 Plac zabaw Osiedle Jachcice - Szkoła Osiedlowy Jachcice 150000 Stworzenie placu zabaw dla dzieci urządzenia 
do zabawy i gier 
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360 Kultura bez barier-
instalacja windy, poręczy i 

podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych 

Śródmieście ul. Dworcowa 82, 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

250000 Celem projektu jest zniesienie barier 
architektonicznych tak aby osoby 

niepełnosprawne mogły bez ograniczeń 
korzystać z zajęć oraz imprez kulturalnych w 
MDK-u nr 4. Uczestnikami zajęć oraz imprez 
są mieszkańcy z miasta Bydgoszczy i okolic z 

różnym stopniem niepełnosprawności, dzieci, 
młodzież oraz seniorzy 

361 Remont ul. Saperów ul. Żeglarska do ul. 
Smarzewskiego Jachcice dolne 

Osiedlowy Jachcice 108000 Ulicą saperów jeżdżą mieszkańcy osiedli Piaski 
Smukała .Wjazd do miasta od strony 

Koronowa 

362 Remont chodników ul. Powstańców Wielkopolskich 
odcinek od Wyszyńskiego do 

Jurasza od strony placu zabaw 

Osiedlowy Bielawy 182000 zadanie polega na remoncie istniejącego 
chodnika po chodniku poruszają się osoby 
starsze i te idące z dziećmi na plac zabaw 

363 Chodnik i ścieżka 
rowerowa na ul. Hutniczej 

ul. Hutnicza od Nowotoruńskiej 
do Świetlicowej 

Osiedlowy Łęgnowo 73502 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na 
Hutniczej zwiększy bezpieczeństwo dzieci i 
mieszkańców. jest to droga do szkoły i na 

przystanki tramwajowo autobusowe 

364 Przejście dla pieszych na 
ul. Saperów 

wykonanie oświetlonego 
przejścia dla pieszych przy ul. 

Kąpielisko 

Osiedlowy Jachcice 108000 Oznakowanie przejścia poprzez "kocie oczka" 
i sygnalizację świetlną (znaki świetlne), 

spowalniające znaki poziome 

365 Kąciki rekreacyjne w parku 
przy ul. Wielorybiej 

Park ul. Wielorybia/Kutrowa Osiedlowy Osowa Góra 200000 Budowa ścieżki zdrowia, placu do ćwiczeń 
gimnastycznych Street Workout siłownia 
plenerowa na bezpiecznej nawierzchni 

366 Monitoring przejścia 
Zurna-Skarżyńskiego 

Monitoring na skrzyżowaniu obu 
ulic 

Osiedlowy Nowy Fordon 90000 Budowa monitoringu na przejściu dla 
pieszych 

367 Zatoka parkingowa budowa zatoki parkingowej 
wzdłuż ul. Skarżyńskiego od nru 3 

do 5 na 10 stanowisk  

Osiedlowy Nowy Fordon 90000 Budowa zatoki parkingowej na wysokości 
nieruchomości 3 i 5 

368 Fordoński autobus pętla Łoskoń Osiedlowy Tereny 
Nadwiślański

e 

100000 Celem jest zapewnienie mieszkańcom 
Fordonu możliwości korzystania z 

zabytkowego autobusu Jelcz M11 z 1989 
roku. Projekt przewiduje remont autobusu, 
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zapewnienie przejazdów mieszkańcom, udział 
autobusu w imprezach osiedlowych w trakcie 

imprez i przy innych okazjach 

369 Budowa lodowiska 
naturalnego 

teren zielony w rejonie ulic 
Gniewkowska Cmentarna 

Płowiecka 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

101630 wykonanie projektu i wykonanie lodowiska 
naturalnego to jest bezpieczna alternatywa 
dla odległego krytego lodowiska. Korzystać 

mogą wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy 

370 Budowa ogrodzenia do 
istniejącego boiska do 

siatkówki plażowej 

teren zielony w rejonie 
Gniewkowska Cmentarna 

Płowiecka 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

33877 budowa ogrodzenia do istniejącego boiska 
siatkówki plażowej, projekt ogrodzenia już  
jest wykonany razem z projektem boiska. 
ogrodzenie da większe bezpieczeństwo 

graczom 

371 Budowa polany 
rekreacyjnej 

teren zielony w rejonie ulic: 
Gniewkowska Cmentarna 

Płowiecka 

Osiedlowy Glinki - 
Rupienica 

101630 Wykonanie projektu i wykonanie polany 
rekreacyjnej. bezpieczna gra min w frisbee, 

badmintona. możliwość bezpiecznego 
puszczania latawców. 

372 Kawiarnia na osiedlu Wzgórze Wolności do 
tej pory funkcjonuje jeden lokal 

restauracyjny, który głównie 
utrzymuje się z wynajmu 

pomieszczeń na organizacje 
imprez 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

50000 Kawiarnia na osiedlu Wzgórze Wolności jest 
bardzo potrzebna. Nic się na naszym osiedlu 
nie dzieje w dziedzinie kultury i oświaty, nie 

maja się mieszkańcy gdzie spotkać żeby 
skorzystać z miłej atmosfery przy muzyce 
(mechanicznej lub na żywo) Bardzo takie 

miejsce jest potrzebne. Jedyny lokal 
restauracyjno-kawiarniany istniejący na 

naszym osiedlu nie spełnia takiego zadania. 

373 Adaptacja budynku starej 
szkoły przy ul. Karpackiej 

na dom kultury 

ul. Karpacka-budynek starej 
szkoły 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

100000 Budynek starej szkoły przy ul. Karpackiej, 
który do niedawna znajdował się rękach 

prywatnych odzyskało miasto. Mieszkańcy 
naszego osiedla są bardzo zainteresowani 

dalszymi losami tego obiektu i chcieliby żeby 
po remoncie w tym miejscu znalazły w nim 

swoje siedziby placówki kulturalno-
oświatowe jak dom kultury, filia biblioteki 
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(obecnie pracuje przy ulicy Ujejskiego w 
bardzo złych warunkach) Załączniki:  

374 Nowy skatepark przy ul. 
Piwnika Ponurego 

obiekty sportowe przy Piwnika 
Ponurego 10  

Osiedlowy Nowy Fordon 470000 Projekt przewiduje stworzenie 
profesjonalnego, betonowego skateparku dla 

deskorolkowców, rolkarzy i innych 
użytkowników. Obiekt powinien spełniać 

oczekiwania początkujących jak i tych bardziej 
zaawansowanych. koncepcja skateparku 

powinna powstać w porozumieniu z osobami 
ze środowiska sportów ekstremalnych. 

Nowoczesny powstały obiekt będzie 
największy tego typu w Bydgoszczy w 
technologii lanego betonu. Załączniki: 

https://goo.gl/H8DgDh 

375 Realizacja pomnika 
Jeremiego Przybory 

przewidywalna lokalizacja zbieg 
ul. Skarżyńskiego i Pelplińskiej 

Osiedlowy Nowy Fordon 50000 Wykonanie projektu-rzeźby przez artystę. 
Pomnik ma być upamiętnieniem osoby 

Przybory, który jako kilkunastoletni chłopiec 
mieszkał w rejonie osiedla Szybowników. 

Dodatkowo pomnik będzie centralną częścią 
skweru, którego realizacje przewiduje się 

pomiędzy bryłą Galerii Fordon a targowiskiem 
przy ul. Pelplińskiej. Będzie to z pewnością 

obok symbolu tzw. „mewek” kolejna marka 
Fordonu i miejscem chętnie odwiedzanym.  

376 Doposażenie kina Jeremi 
projektor + serwer kinowy 

Zespół Szkół Nr 5 ul. Gen. A. 
Fieldorfa „Nila’ 13 (Fordon) 

Osiedlowy Nowy Fordon 150000 Zakup i montaż projektora  i serwera kina 
cyfrowego, umożliwiającego wyświetlanie 

filmów w formie cyfrowej preferowanej przez 
dystrybutorów. Oferta programowa i 

artystyczna kina zostanie wtedy poszerzona i 
uatrakcyjniona. Działalność kina jest 

skierowana do mieszkańców Fordonu oraz 
uczniów i studentów. Rozwój cyfryzacji 

wymusza konieczność modernizacji aparatury 
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Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

kinowej.. Załączniki: https://goo.gl/jQsMyX 

377 Doposażenie sali 
widowiskowej ul. Piwnika 

Ponurego 10 

sala widowiskowa ul. Piwnika 
Ponurego 10 

Osiedlowy Nowy Fordon 100000 Zakup systemu mikrofonów 
bezprzewodowych, systemu odsłuchów 

monitorowych, zakup  mikrofonów 
wokalnych i instrumentalnych wraz ze 

statywami i okablowaniem, zakup  parawanu 
akustycznego, skrzyń typu case do 

przechowywania miksera i sterownika 
oświetlenia. Sprzęt uzupełni brakujące 

elementy nagłośnienia, umożliwi realizację 
koncertów, występów kabaretowych itp. 

Załączniki: https://goo.gl/Kk2mXG 

378 Wymiana nawierzchni ul. 
Chełmińskiej 

ul. Chełmińska - Okole Osiedlowy Okole 230060 Ulica pokryta jest starym brukiem pełnym 
ubytków. powoduje to utrudnioną jazdę 

samochodem oraz poruszania się pieszych. 
przy ulicy znajdują się przychodnia, park,  plac 

zabaw, siłownia plenerowa. naprawa 
nawierzchni doprowadzi do lepszego 

postrzegania otoczenia Załączniki: 
https://goo.gl/Knou5c 

379 Rozbudowa placu zabaw i 
rekreacji  wraz z 

modernizację części 
nawierzchni  

Szkoła Podstawowa nr 56 ul. 
Karpacka 30 

Osiedlowy Wzgórze 
Wolności 

361000 Należy rozbudować plac zabaw i tor 
przeszkód, o nowe atrakcyjne elementy – 

również dla osób niepełnosprawnych  wraz z 
montażem dwóch ławek dla osób starszych 
przychodzących na teren z wnukami. Należy 
również wymienić część nawierzchni, która 

stanowi jedno z miejsc dojścia do terenu 
rekreacji tak aby stało się bezpieczna drogą. 

Dodatkowo siedziska, miejsce do siłowni 
zewnętrznej dla osób starszych. Załączniki: 

https://goo.gl/WLj9vf 

380 Remont chodnika osiedle górzyskowo chodnik od 
ul. Szubińskiej 99 do ul. 

Osiedlowy Górzyskowo 60000 Przejście do przystanku autobusowego i 
przejścia na światłach w stronę Błonia. 
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Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

Orłowskiego, skosne przejście 
przez mini park teren miejski 

chodnik wymaga remontu, brak oświetlenia 
ok 40 m bieżących chodnika do remontu  

381 Budowa ul. Ciechocińskiej osiedle Górzyskowo Osiedlowy Górzyskowo 316000 Budowa pieszojezdni ul. Ciechocińskiej. 
Utwardzenie płytami ażurowymi. Obecnie jest 

to gruntowa ulica. Stanowi drogę 
ewakuacyjną MZK. Z drogi korzystaja również 

działkowicze. 

382 Modernizacja chodników Górzyskowo ul. 
Ikara/Orłowskiego 

Osiedlowy Górzyskowo 100000 niebezpieczne przejście z ul. Orłowskiego na 
ul. Ikara. chodnik jednostronny przy ul. 

Orłowskiego 1 

383 Park rekreacji boisko 
wielofunkcyjne 

Górzyskowo Osiedlowy Górzyskowo 320000 zabawy z piłką dla dzieci i młodzieży na boisku 

384 Park rekreacji boisko 
wielofunkcyjne 

realizacja obejmuje rozbudowę 
parku 

Osiedlowy Górzyskowo 315000 zabawy z piłką dla dzieci i młodzieży 

385 Wymiana chodnika oraz 
próg zwalniający ul. 

Dmowskiego 

osiedle Błonie ul. Dmowskiego Osiedlowy Błonie 100000 wymiana chodnika przy ul. Dmowskiego oraz 
próg zwalniający  

386 Wymiana chodnika przy 
ul. Dmowskiego oraz próg 

zwalniający 

osiedle błonie ul. Dmowskiego Osiedlowy Błonie 50000 wymiana nawierzchni 50 letniego chodnika 
przy ul. Dmowskiego 

387 Doposażenie terenu 
rekreacyjnego Dom 

Kultury nr 2 

ogródek jordanowski w 
młodzieżowym domu kultury nr 2 

ul. leszczyńskiego 42 

Osiedlowy Szwederowo 155000 uzupełnienie o nowe urządzenia rekreacyjne 
na terenie MDK montaż 3 zabawek na placu 

zabaw 3 urządzeń na siłowni zewnętrznej 
oraz ujęcia wodnego i ścianki wodnej z 

fontanną 

388 Plac zabaw dla dzieci i 
seniorów ul. Przyłubska 

zabudowanie placu zabaw. 
lokalizacja ul. Przyłubska 38-40 

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

90000 wybudowanie na ul. Przyłubskiej placu zabaw 
dla dzieci . Będzie to drugi plac zabaw na 

osiedlu, przez co umożliwi skorzystania dzieci 
z drugiej części osiedla z możliwości aktywnie 

spędzonego czasu. 

389 Odkomarzanie przeprowadzenie odkomarzania 
w dzielnicy Łęgnowo 

Osiedlowy Łęgnowo 20000 dla bezpieczeństwa dzieci i dorosłych proszę 
o przeprowadzenie odkomarzania dzielnicy 

na której znajduje się duże zawilgocenie 
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Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

terenu 

390 Budowa monitoringu 
wskazań zanieczyszczeń 

oczyszczalni ścieków 
Kapuściska 

Pomiary powinny być 
przeprowadzone w 2 miejscach: 

ul. Plątnowska oraz przy 
przejeździe kolejowych w linii 

prostej do oczyszczalni ścieków.  

Osiedlowy Łęgnowo 
Wieś 

70000 Badanie i stały nadzór zanieczyszczenia 
powietrza wynikające z pracy oczyszczalni 
ścieków. Monitoring powinien być stały i 

niezależny a przy tym pokazywać 
mieszkańcom czy normy zostały przekroczone 
w celu interwencji.  Monitor przy przejeździe 

kolejowym 

391 Doposażenie ogródka 
jordanowskiego na terenie 
rekreacyjnym przy MDK nr 

2 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
na Szwederowie ul. 

Leszczyńskiego 42 park z 
ogródkiem jordanowskim 

Osiedlowy Szwederowo 150000 Wyposażenie ogródka jordanowskiego w 
fontannę wodną typu wodny chodnik. Na 

terenie MDK nr 2  wolny czas spędzają dzieci z 
opiekunami jak i wiele osób starszych. 

Wodotryski dawałyby ochłodę w gorące dni 
oraz byłyby frajda dla bawiących się dzieci. 
Typ fontanny (podobny jak na Bulwarach w 

Bydgoszczy) 

392 Doposażenie terenu 
rekreacyjnego w parku w  

Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 2 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
na Szwederowie ul. 

Leszczyńskiego 42 park z zielenią 
w Centrum Bydgoszczy 

Osiedlowy Szwederowo 155000 Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego 
na zazielenionym terenie MDK nr 2, gdzie czas 

wolny spędzają dzieci, młodzież i dorośli nie 
tylko ze Szwederowa ale z całej okolicy. Na 

placu zabaw trzeba dostawić 3 zabawki 
(dostępne również dla niepełnosprawnych) 

przy siłowni dla dorosłych 3 urządzenia 
ćwiczeniowe i nowość na skalę Miasta w 

miejscu wolnym parku rekreacji ujęcie wodne 
„ścianka wodna z fontanną” 

393 Rozbudowa powstałego 
boiska przy Zespole Szkół 

nr 34 

Teren Zespołu Szkół  nr 34 ul. 
Zacisze 16 

Osiedlowy Kapuściska 90000 Boisko wielofunkcyjne jest inwestycją 
realizowana w ramach Bydgoskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Z uwagi na wysokość 
kosztów nie było możliwości rozbudowy 

oświetlenia jak i ustawienia trybunek. 
Oświetlenie pozwoli na korzystanie z boiska 
niezależnie od pory dnia, a trybunki dadzą 
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zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

możliwość pozostawienia odzieży i sprzętu 
poza nawierzchnią. 

394 Matematyczne podwórko 
-  gry chodnikowe dla 

dzieci przedszkolnych i 
szkolnych oraz ich 

opiekunów 

Teren Zespołu Szkół nr 34 – z 
uwagi na niebezpieczeństwo 

zniszczenia powstałej inwestycji 
(ul. Zacisze 16) 

Osiedlowy Kapuściska 200000 Matematyczne podwórko adresowane dla 
młodych i starszych mieszkańców Kapuścisk 

(dolnej części). Gry chodnikowe z 
nastawieniem na edukację matematyczną na 
edukację matematyczną, promocję uczenia 
się oraz wzmacniają więzi rodzinne i uczą 

współżycia społecznego. Gry maja charakter 
rodzinny i mogą w nich uczestniczyć wszystkie 

pokolenia, niezależnie od pory dnia . 
Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni 

podnoszącej komfort przyszłych 
użytkowników. 

395 Remont chodnika ul. 
Powst. Wielkop 

odcinek od skrzyżowania  
Powstańców z Wyszyńskiego do 

komisariatu policji 

Osiedlowy Bielawy 150000 wyremontowanie chodników po obu stronach 
Powstańców Załączniki: 

https://goo.gl/UknKSm 

396 Remont chodnika po obu 
stronach Markwarta 

odcinek od skrzyżowania 
Markwarta z Rondem 

Ossolińskich do 3 maja 

Osiedlowy Bocianowo - 
Śródmieście - 
Stare Miasto 

150000 projekt wyremontowania chodnika po obu 
stronach Markwarta do 3 maja. Kostka jest 

już wysłużona  

397 Zmiana nawierzchni na 
gumową  

plac zabaw przy kortach w 
Starym Fordonie 

Osiedlowy Stary Fordon 50000 zamiana nawierzchni na gumową zamiast 
gruntu 

398 Wymiana nawierzchni 
chodnika  

pomiędzy skwerem    a 
ogrodzeniem Banku i Szkoły przy 

ul. Gałczyńskiego 23 – od 
Gałczyńskiego 21 do Okrzei 2 

Osiedlowy Błonie 36000 rozbiórka starego chodnika i ułożenie nowego 
powierzchnia ok180m2 mapka w załączniku 
Chodnik ten stanowi ważny trakt dla wielu 

pieszych mieszkańców osiedla Błonie od ulicy 
16 Pułku Ułanów Wielkopolskich poprzez 

Centrum Handlowe przy ul. Broniewskiego, 
pasaż przy Gałczyńskiego do ul. Schulza. Stan 

techniczny zagraża bezpieczeństwu. 
Załączniki: https://goo.gl/yaiSy7 

399 Wymiana chodnika 
Morcinka 8 

przy skwerze Dunarowskiego 
pomiędzy Morcinka 8 a Okrzei 2  

Osiedlowy Błonie 32800 wymiana popękanych z ubytkami płyt 
chodnikowych na kostkę  typu polbruk -ok 
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Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

164m2. Chodnik ten stanowi ważny ciąg 
komunikacji dla pieszych  od ul. Schulza 
poprzez ul. Okrzei do rynku i Centrum 

handlowego przy ul. Broniewskiego, a także 
trakt spacerowy do Skweru Dunarowskiego. 
Stan techniczny nawierzchni zagraża pieszym 
– większość mieszkańców to osoby starsze. 

Załączniki:  https://goo.gl/AVmJrj 

400 Rewitalizacja parku przy 
ul. Noakowskiego 

park przy zespole szkół 
chemicznych ul. Noakowskiego 

Osiedlowy Kapuściska 60000 rewitalizacja nasadzeń i nawierzchni 

401 Lokal gastronomiczny przy 
ul. Broniewskiego-przy 

TAXI 

lokalizacja przy targowisku na ul. 
Broniewskiego. powstanie 
nowego lokalu w miejsce 

zamkniętego "Michał i Baśka" 
potrzeba stworzenia nowej 

kawiarni 

Osiedlowy Błonie 100000 powstanie nowego lokalu w miejsce 
zamkniętego "Michał i Baśka" 

potrzeba stworzenia nowej kawiarni lub 
restauracji dla potrzeb osiedla i jego 

mieszkańców. Przy ul.. Waryńskiego była 
restauracja „Oaza” 

402 Budowa miejsc 
postojowych 

osiedle Błonie obręb 71 działka 
23/85 pomiędzy budynkami 
Kasprzaka 2-4 a Żabką przy 

Stawowej 

Osiedlowy Błonie 288000 Budowa 36 miejsc postojowych w dwóch 
rzędach po 18 stanowisk w każdym rzędzie z 

droga manewrową szer. 5 m pomiędzy 
rzędami. Dojazd od strony Stawowej między 

budynkiem „Żabki” pod nr 55a garażami 
blaszanymi. Jest to jedyne miejsce w tym 
rejonie, gdzie można zbudować parking. 

Mieszkańcy nie maja gdzie parkować: 
Załączniki: https://goo.gl/sYCg56 

403 Wymiana nawierzchni 
chodników przy ul. 

Gałczyńskiego 

przy ul. Gałczyńskiego 
12,14,16,18,17,19,21 w pasie 

drogowym  

Osiedlowy Błonie 125000 wymiana popękanych płytek na kostkę 
polbruk 625m2 bardzo mocno uczęszczany 

trakt prze mieszkańców ulicy i osiedla 
udających się min na targowisko mapka w 

załączeniu Załączniki: https://goo.gl/pQxbKv 

404 Remont chodnika przy ul. 
Łukasiewicza 7 

działka 64/9 obręb 202 w pasie 
ruchu drogowego ul. 

Łukasiewicza 7 

Osiedlowy Kapuściska 85000 Remont chodnika przy ul. Łukasiewicza 7 
polega na zamontowaniu kostki brukowej 

polbruk typ Starobruk kolor Grafit. Wymiana 
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koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

krawężników drogowych i wyprofilowanie 
łuków. Przy krawężnikach kostka polbruk typ 
Starobruk kolor żółty. Zamontowanie słupka 

ograniczających wjazd na chodnik. 
Słupkowanie typ bydgoski. Zamontowanie 

trzech kamer monitoringu i podłączenie ich 
istn. sieci ul. Łukasiewicza 7 Załączniki: 

https://goo.gl/UhQV1y 

405 Budowa Parku o 
charakterze rekreacyjno- 

sportowym  

Teren zielony o pow. ok. 9 
hektarów w rejonie ulic: 

Gniewkowska, Cmentarna, 
Płowiecka. na terenie Osiedla 

Glinki. Do Wyżyn 200m, 
Szwederowo 700m  

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Wykonanie projektu i wykonanie parku o 
charakterze rekreacyjno-sportowym 

(zaprojektowanie całego parku i wykonanie 
tych obiektów, na ile wystarczy środków 

finansowych. Obiekty to np. trasy dla 
rowerów, dla rolkarzy, dla biegaczy, polana 

rekreacyjna(gra we frisbee, badmintona, 
bezpieczne puszczanie latawców, lodowisko 

naturalne, strefa grillowa, strefa wypoczynku, 
górka saneczkowa. Załączniki: 

https://goo.gl/5WKq86 

406 Bydgoszcz z lotu ptaka - 
czyli zakup szybowca do 

szkolenia lotniczego 
młodzieży 

Siedzibą jest Aeroklub Bydgoski, 
ul. Biedaszkowo 28d 85-157 

Bydgoszcz. Projekt będzie jednak 
realizowany nad terenem całej 

Bydgoszczy 

Ponadosiedlow
y 

 680000 Projekt składa się z 3 części: 300 lotów 
rozpoznawczych/widokowych szybowcem, 

które miałyby być dostępne w szczególności 
dla młodzieży np. w formie nagród za 

konkursy; dofinansowanie szkolenia do 
licencji szybowcowej dla 20 młodych pilotów; 

zakup nowoczesnego 2-osobowego 
szybowca, który umożliwiłby bardziej 

komfortowe, bezpieczniejsze i pełniejsze 
szkolenie młodych pilotów (również w 

akrobacji) Załączniki: https://goo.gl/Fn73Qo 

407 Rondo u zbiegu ulic 
Koronowska-Opławiec 

Teren Miasta Bydgoszcz 
 

Smukała-Opławiec-Janowo  

Ponadosiedlow
y 

 1000000 Rondo jest niezbędnym elementem 
funkcjonowania komunikacji w mieście. jego 

położenie u zbiegu ulicy Opławiec z ul. 
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zadania: ( 
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koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

koronowska pozwoli na włączenie się do 
ruchu wszystkim pojazdom, również 

komunikacji publicznej, wyjeżdżającym z 
naszego osiedla. Przy obecnym natężeniu 

ruchu, wzmożonym w czasie wakacji , wyjazd 
z ul. Opławiec w ul. Koronowska jest bardzo 
mocno utrudniony i tworzy zator. Załączniki: 

https://goo.gl/EhXqts 

408 Zamontowanie ekranów 
akustycznych na 

estakadzie tramwajowej 
do Fordonu 

działki miejskie, na których 
wybudowano estakadę 

tramwajową do Fordonu przy ul. 
Lewińskiego 

Ponadosiedlow
y 

 1600000 Ekrany na estakadzie ochronią mieszkańców 
przed hałasem od estakady i przejeżdżających 

tramwajów. Projekt budowy tych ekranów 
wygrał w poprzednim BBO dla 

Bydg.Wsch.Siernieczek, uzyskał ok.500 
głosów. Władze Miasta zwlekają jednak z 
realizacją projektu, twierdząc że wygrane 

pieniądze starczą tylko na 
projekt.Zamontowanie ekranów na 

estakadzie pozwoli mieszkańcom odzyskać 
zaufanie do władz Miasta.  Załączniki: 

https://goo.gl/zj3vya 

409 Zlot zabytkowych 
pojazdów komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy 

Stary Rynek, parada autobusowa 
oraz tramwajowa przez całe 

miasto 

Ponadosiedlow
y 

 500000 Zlot zabytkowych pojazdów komunikacji 
miejskiej obejmuje między innymi: wystawę 

zabytkowych oraz współczesnych autobusów 
komunikacji miejskiej; wystawę zabytkowych 

oraz współczesnych tramwajów; paradę 
autobusowa i tramwajową; drzwi otwarte w 

zajezdni autobusowej i tramwajowej; 
koncerty; konkursy; zawody. Byłaby to 

kontynuacja obchodów 130-lecia komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy. Załączniki: 

https://goo.gl/Wr6zy2 

410 Balon wielofunkcyjny 
sportowy  

Działka 48/2 obręb 337. Ponadosiedlow
y 

 1000000 Obiekt będzie służył propagowaniu zdrowego 
stylu życia oraz ukształtowaniu  aktywnego 
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Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

spędzania czasu. Załączniki: 
https://goo.gl/vgivqm 

411 Budowa kładki pieszo – 
rowerowej nad Kanałem 

Bydgoskim  

Kanał Bydgoski. Odcinek 
pomiędzy ul. Bronikowskiego a 
Śluzą Prądy. Dokładne miejsce 
powinno zostać uzgodnione z 

Miejską Pracownią 
Urbanistyczną. 

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Budowa kładki pieszo – rowerowej nad 
Kanałem Bydgoskim odcinku pomiędzy ul. 
Bronikowskiego a Śluzą Prądy. Na odcinku, 
który mierzy 4 kilometry, na wysokości ul. 

Janowieckiej, znajduje się tylko jedno 
przejście piesze o stromych schodach, które 
dołączono kiedyś do rury ciepłowniczej. Jest 

ono niedostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Opis w załączonym 

formularzu. Załączniki: https://goo.gl/5bwtFv 

412 Podświetlane tężnie 
solankowe na Osowej 

Górze, w Starym Fordonie 
i na Wyżynach 

-Osowa Góra-ul. Rekinowa 
działka 6/34 obręb 0313 -Stary 

Fordon- działka 16/4 i 17/2 obręb 
0343 -Wyżyny-tzw.skwer Wilka 

ul.Modrakowa i Kragujewca 

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Do podziału na trzy osiedla jest 1,652 mln zł, 
czyli po 550 tys.zł.na budowę jednej 

podświetlanej tężni wraz z ułożeniem kostki i 
ustawieniem ławek. Te 3 osiedla leżą od  

siebie  w  sporej odległości, tak by mieszkańcy 
sąsiednich osiedli mogli również  z tężni 
skorzystać. Poza tym Osowa Góra i Stary 
Fordon- to osiedla, gdzie zimą, występuje 

najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza 
w mieście. Załączniki: https://goo.gl/9ghBnT 

413 Utwardzenie ulicy Pod 
Borem z parkingiem po 

stronie Cmentarza 

Ulica Pod Borem biegnie od ulicy 
Chojnickiej i przecina ulicę 

Burzową i Podniebną 

Ponadosiedlow
y 

 1650000 Utwardzenie ulicy pod Borem o długości 210 
m wraz z parkingiem od strony cmentarza dla 
19 pojazdów będzie uzupełnieniem parkingu 
przy cmentarzu. W ramach BBO wykonana 

zostanie w 2018 r. Druga część parkingu przy 
cmentarzu winna być wykonana w roku 2019 

Załączniki: https://goo.gl/g6mH2F 

414 Wybudowanie trzech wież 
lęgowych dla jerzyków an 

terenie Bydgoszczy 

Zgodnie z ustaleniami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 1, Dolina 
Pięciu Stawów - Szwederowo 2. 

Balaton - Bartodzieje 3. 

Ponadosiedlow
y 

 80000 Wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków 
spowoduje zahamowanie ubywającego stanu 
liczebnego tych pożytecznych ptaków, które 

zjadają głównie meszki i komary, czyli 
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Staroszkolna Okole  przedstawicieli owadów błonko 
skrzydłowych. Jeden ptak zajada do 20000 

tych owadów dziennie. Korzystamy z 
najnowszych badań ornitologicznych. Wieże 
maja być wyposażone w kamery wewnątrz 

budek. Ponadto kamera zewnętrzna dla 
bezpieczeństwa. Załączniki: 

https://goo.gl/zi3dcA 

415 Boisko dla dzieci i 
młodzieży bydgoskiej na 

obiektach Polonii 
Bydgoszcz 

Lokalizacja: teren Polonii 
Bydgoszcz. Były parking u zbiegu 

ulic Powst. Wlkp ze Sportową. 
Obecnie teren 

niezagospodarowany. Mapa w 
załączniku. 

Ponadosiedlow
y 

 500000 Wybudowanie boiska sportowego (typu Orlik) 
na wskazanych terenach Polonii Bydgoszcz. 

Obiekt będzie dostępny zarówno dla 
społeczności bydgoskiej oraz dla dzieci i 

młodzieży trenujących w KP Polonia 
Bydgoszcz. Załączniki: https://goo.gl/4QTTfy 

416 Doposażenie istniejącej 
bezpłatnej wypożyczalni 

sprzętu wodnego dla 
bydgoszczan. 

Klub Sportów Wodnych 
Bydgoszcz Brdyujście PTTK 

Witebska 2a, Bydgoszcz,  

Ponadosiedlow
y 

 1652000 Darmowa wodna rekreacja dla wszystkich 
bydgoszczan! Zakup rowerów wodnych z 

silnikami, kajaków, łodzi motorowych, 
pomostów, modernizacja przystani. 

Bydgoszczanie pracujemy dla Was kolejny rok 
bez wynagrodzenia, korzystajcie z uroków 

Brdy i pomóżcie swoim głosem rozwijać 
jedyną w Polsce tak działającą wypożyczalnię. 

Załączniki:  https://goo.gl/Tj5gHw 

417 Rewitalizacja terenów nad 
Starym Kanałem 

Bydgoskim 

Stary Kanał Bydgoski (między IV a 
V śluzą) 

Ponadosiedlow
y 

 650000 1. Umocnienie linii brzegowej. 2. Poprawienie 
stanu ścieżek i dróg rowerowych. 3. 

Dosadzenie drzew i krzewów. 4. Stworzenie 
bazy turystyczno - wypoczynkowej (zakup 

kajaków i rowerów wodnych + ubezpieczenie 
dla użytkowników) 5. Montaż skrzynek 

elektrycznych 3 szt. 6. Montaż trzech kamer 
(monitoring miejski) Załączniki: 

https://goo.gl/XkcMq6 

418 Poprawa komunikacji rejon starych wiaduktów Ponadosiedlow
y 

 1600000 Poprawić dostępność pieszą i rowerową i 



Bydgoski Budżet Obywatelski www.bdgbo.pl 

Nr 
projektu 

Nazwa zadania  Lokalizacja, miejsce realizacji 
zadania: ( 

Rodzaj projektu Osiedle Szacunkowy 
koszt zadania w 

złotych  

Opis zadania:  

pieszo-rowerowej w 
rejonie wiaduktów 

kolejowych/ul.Żeglarska 

kolejowych nad Brdą w ciągu 
ulicy Żeglarskiej po jednej i ul. 

Jasnej po drugiej stronie.  

przez to połączyć tereny rekreacyjne 
sąsiadujących osiedli Jachcic – Okola – 

Śródmieścia oraz udostępnić szerszemu gronu 
mieszkańców efektowną architekturę w 

postaci wiaduktów kolejowych nad ul 
Żeglarską, Brdą i ul Jasną. W tym celu należy 
usprawnić ruch pieszo-rowerowy w rejonie 
starych wiaduktów kolejowych nad Brdą w 

ciągu ulicy Żeglarskiej Załączniki: 
https://goo.gl/5co5xQ 

419 Remont pasażu 
spacerowego pośrodku ul. 

11 Listopada 

Osiedle Leśne, pasaż zieleni 
pośrodku ul. 11 Listopada od ul. 
Gdańskiej do ul. Sułkowskiego 

Ponadosiedlow
y 

 800000 Remont pasażu spacerowego pośrodku ul. 11 
Listopada wraz z posadowieniem 8 lamp, 12 
ławek i 2 przyłączy energetycznych. Obecnie 

teren jest bardzo zniszczony, ławki stare i 
połamane, brak oświetlenia. Po remoncie 

będzie służył mieszkańcom na pikniki 
osiedlowe, targi zdrowej żywności, 

rękodzieła, ogródki okolicznych gastronomii 
itp. Załączniki: https://goo.gl/KVULWq 

 


