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Zespół do spraw polityki rowerowej 

Miasta Bydgoszczy 

Zarząd Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej 

w Bydgoszczy 

 

Bydgoszcz, dnia 11 września 2018r. 

Protokół z XLII posiedzenia Zespołu do spraw polityki 
rowerowej Miasta Bydgoszczy 

Treść protokołu: 

1. W posiedzeniu udział wzięli: 
 Tomasz Joachimiak, 

 Sebastian Nowak, 

 Jacek Kwaśniewski, 
 Jakub Mikołajczak, 

 Paweł Górny, 

 Mirosław Kozłowicz, 

 Gabriela Robaszkiewicz, 

 Zofia Kochańska, 

 Wojciech Bulanda. 

Lista obecności w załączeniu.  

2. Pan Tomasz Joachimiak poinformował, że do Zarządu Dróg Miejskich  
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz do Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
zwrócił się inwestor przebudowy układu drogowego przy rondzie Fordońskim 
(budowa nowego biurowca), tj. firma FOR 2 Sp. z o.o. z prośbą o wyrażenie 
zgody na zamianę nawierzchni fragmentu drogi rowerowej z asfaltowej  
na kostkę betonową. Prośbę uzasadniono problemami z pozyskaniem 
wykonawcy na niewielki fragment drogi rowerowej. Zespół pozytywnie 
zaopiniował zastąpienie asfaltu na bezfazową kostkę betonową, jedynie jako 
rozwiązanie tymczasowe – do czasu realizacji II etapu drogi rowerowej  
(w kierunku bulwarów). Pan Wojciech Bulanda zwrócił się z prośbą  
o udostępnienie planu sytuacyjnego z układem drogowym wzdłuż  
ul. Fordońskiej (budowa biurowców). 

3. Pani Zofia Kochańska zapytała o prace nad projektem inwestycji  
pn. „Bydgoski Węzeł Wodny – Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży Brdy”,  
w odniesieniu do wcześniejszych uwag Zespołu rowerowego. Pan Mirosław 
Kozłowicz poinformował, że odbyło się kilka spotkań roboczych w sprawie tego 
projektu i zalecono, aby prace projektować w szerszym zakresie (poszerzając 
układ drogowy).  

4. Omówiono koncepcję budowy ulic Jeziorna – Łowiskowa – Zalew  
w Bydgoszczy. Członkowie Zespołu przedstawili następujące uwagi do tej 
koncepcji: 

 przy zakończeniu drogi rowerowej na skrzyżowaniu ul. Zalew  
z ul. Łowiskową należy zastosować odpowiednie promienie skrętu,  
w celu umożliwienia swobodnego włączenia / wyłączenia rowerzysty, 

 ze względu na duże pochylenie podłużne należy poszerzyć drogę 
rowerową do min. 2,5m, 

 obniżyć o kilka cm drogę rowerową w odniesieniu do chodnika, 






