
Budowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w projektach realizowanych w ramach Osi 
I (Rozwój infrastruktury technicznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego  

 Gmina Miasta Bydgoszcz, „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. 
Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i 
dojazdami” – projekt w realizacji. Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych 
ścieżek rowerowych: 1,82 km  
 

 Gmina Miasta Toruń, "Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 
miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym 
układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. 
Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap I. Odcinek od ul. Grudziądzkiej 
do ul. Szosa Chełmińska" - Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych 
- 23  

 

 Gmina Miasta Toruń, "Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 
miasta Torunia: Zadanie II. Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym 
układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. 
Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego). Etap II Odcinek od trasy mostowej w 
osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej" - Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów 
pieszo-rowerowych - 23  

 

 Gmina Miasta Toruń, „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 
miasta Torunia" Zadanie I: "Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym 
szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej 
do granicy miasta” Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych – 3,52 
km  

 

 Gmina Miasta Brodnicy, „Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. 
Brodnicy” -Liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna 

 

 Powiat Nakielski, „Budowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku 
Nakło-Występ-Potulice ” – Liczba wybudowanych/ przebudowanych ciągów 
pieszo-rowerowych - jedna 
 

 Powiat Nakielski, „Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi 
powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w m. Rynarzewo ul. Strażacka ” -Liczba 
wybudowanych/ przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna 

 

 Powiat Toruński, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno -Papowo Toruńskie w km 
0+300÷7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu: w km 1+425÷7+533 na dł. 6,108 km)” -Liczba 
wybudowanych/ przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna 

 

 Powiat Świecki, „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie wraz z odbudową 
mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynniki rozwoju turystycznego 
Borów Tucholskich. Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie-Tleń wraz z 
odbudową mostu oraz budową ścieżki rowerowej”. Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych 6,463 km.  

 

 Gmina Osielsko, „Budowa ulicy Juliusza Słowackiego w Niemczu - I etap” nr 



RPKP.01.01.00-04-072/10 – projekt zakończony Długość wybudowanych lub oznakowanych/ 
wytyczonych ścieżek rowerowych: 1,36 km  

 

 Powiat Żniński, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo – Żnin od km 5+660 do 
km 8+681 o dł. 3,021 km” – projekt w realizacji. Długość wybudowanych lub oznakowanych/ 
wytyczonych ścieżek rowerowych: 1,24 km  

 

 Gmina Żnin, „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Żninie” – projekt zakończony. Długość 
wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych: 0,668 km  
 

 Powiat Bydgoski, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo – Bydgoszcz” - projekt 
zakończony. Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych: 
6,726 km  
 

 Gmina Łysomice, „Przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki I etap” - projekt 
zakończony. Liczba wybudowanych/ przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna 

 

 Miasto i Gmina Łasin, „Przebudowa drogi gminnej nr 041338C relacji Łasin – Szonowo 
Szlacheckie na odcinku 3 523,29 m” -Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych 
ścieżek rowerowych: 4 km – projekt zakończony  

 

 Gmina Miasto Brodnica, „Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy” -Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna – projekt zakończony  

 

 Powiat Świecki, „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie wraz z odbudową 
mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej 
nr 1015 C Trzebciny – Tleń” -Liczba wybudowanych/ przebudowanych ciągów 
pieszo-rowerowych - jedna – projekt zakończony  

 

 Powiat Mogileński, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko - droga krajowa 
nr 15 od km 4+294,33 do km 6+042,0”-Liczba wybudowanych/ przebudowanych ciągów 
pieszo-rowerowych - jedna – projekt zakończony  

 

 Gmina Miasto Inowrocław, „Przebudowa ulicy Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową 
oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Popowickiej do ulicy Fabrycznej w mieście 
Inowrocławiu” - Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych 
-1,2 km  

 

 Gmina Miasto Radziejów, „Przebudowa dróg gminnych w Radziejowie" - Liczba 
wybudowanych/przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych - jedna 

 

 Gmina Miasto Wąbrzeźno, „Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w 
Wąbrzeźnie" -Długość wybudowanych lub oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych - 
0,634 km  

 

 Gmina Miasto Pakość, „Budowa obwodnicy m. Pakość-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i 
Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255.” -Długość wybudowanych lub 
oznakowanych/ wytyczonych ścieżek rowerowych: 1,747 km – projekt zakończony  

 
opracowanie:  
Biura Wdrażania Projektów Departament Wdrażania RPO, Urząd Marszałkowski  


