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rozwój systemu terenów rekreacji i wypoczynku 

 2012 rok:  

 

 
 Uwarunkowania prawne 

(ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r) 
 
 
 
 

 Diagnoza stanu istniejącego, 

 Badanie oczekiwań 
mieszkańców, 

 Wskazanie kierunków rozwoju 
systemu terenów 
rekreacyjnych w Bydgoszczy, 
(Uchwała Nr XXXV/731/12 z 
dnia 28 listopada 2012 r 
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zieleń urządzona  
i nieurządzona  
w mieście: 
 
- lasy i tereny zadrzewione, 
- zieleń krajobrazowa   
  i ochronna, 
-   6 wielofunkcyjnych terenów 
       rekreacyjnych  (274 ha) 
- 17 parków (122 ha) 
-   8 parków leśnych (31 ha) 
- 70 skwerów i zieleńców (56 ha) 
- 63 ogrody działkowe (403 ha) 
- 19 cmentarzy (99 ha) 
- tereny rolne 

zieleń nieurządzona   6.900 ha 
zieleń urządzona   512 ha 
 
ok. 7% wszystkich terenów zieleni w 
mieście oraz  

ok. 3% całkowitej powierzchni miasta  
 
 
 
  

 

  

powierzchnia terenów zieleni na 1 mieszkańca: 
 

15 m2    zieleni urządzonej na 1 mieszkańca 

217 m2 zieleni urządzonej i nieurządzonej na 1 

mieszkańca 
 

    

  

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

W promieniu 300 m od terenów zieleni, 

najwięcej mieszkańców zameldowanych  

jest w sąsiedztwie: 

 

- Alei Górskiej  (16.963), 

- Skweru im 16 Pułku Ułanów  Wielkopolskich  (11.502) 

- Parku nad Kanałem  (11.064) 

- Zieleni przy ul. Przodowników Pracy (10,206) 

- Skweru im. Władysława Dunarowskiego (10.196) 

-Jaru Czynu Społecznego (10.001) 
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Powierzchnie terenów 
 zieleni urządzonej  

przypadającej na 1 mieszkańca 

Największe braki zieleni urządzonej 
na osiedlach: 
 
- Górzyskowo  0,0 m2 
- Bielawy   0,3 m2 
- Fordon II  0,83 m2 
- Wyżyny   1,91 m2 
- Bocianowo 2,3 m2 

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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obiekty sportu i rekreacji 

106 obiektów sportowych, w tym 

  97 obiektów publicznie dostępnych 

 
23   boiska sportowe Orlik 2012  
13   boisk wielofunkcyjnych 
14   kortów tenisowy  

14   hal sportowych  

10   basenów   

  8   przystani wodnych 

51   placów zabaw  

   

   

  

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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Najmniejsza dostępność  
do obiektów sportowych 
na osiedlach: 
 
• Wilczak brak obiektów 
• Jachcice  brak obiektów 
• Piaski  brak obiektów 
• Glinki  brak obiektów 
• Szwederowo  13.331 osób/obiekt 
• Wzgórze Wolności  9.711 os/obiekt 
 

Najmniejsza dostępność  
do placów zabaw na osiedlach: 
 
• Osowa Góra    1779 dzieci/plac 
• Wyżyny         1514  
• Fordon I i II        1231 i 1361 
• Górzyskowo     1141 
• Osiedle Leśne  1081 

Obciążenie obiektów sportu i rekreacji  
liczba mieszkańców w promieniu 

500 m od obiektów 

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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zielone ciągi  
komunikacyjne 
   

DROGI DLA ROWERÓW: 

56,1 km istniejących dróg 

rowerowych 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

     

 
   

  

  

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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 zielone ciągi  
komunikacyjne 
  

 TRANSPORT I REKREACJA WODNA 

 3 linie tramwaju wodnego  

 2 wypożyczalnie  

     sprzętu wodnego 

2012 r: ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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INFORMACJA do Rad Osiedli  i ok. 40-tu 

  różnych podmiotów 

ANKIETY     2 maja 2012 - 7 czerwca 2012 

 

OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW 
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Zbadane zostały potrzeby i preferencje mieszkańców w zakresie  

obszarów wypoczynku i rekreacji (2 maja -7 czerwca 2012 r.)  

Wpłynęło 358 ankiet.  

 

Gdzie Bydgoszczanie najchętniej  spędzają swój czas ? 

17,4 % przydomowe ogrody i podwórka 

14 % Leśny Park Kultury i Wypoczynku 
12,7 %  Wyspa Młyńska  

 

Jakie są oczekiwania  Mieszkańców ? 

12 % osiedlowe place zabaw 

10,8 % drogi dla rowerów 
9,8 %  boiska sportowe  

 

 Wskazuje to na potrzebę realizacji miejsc do rekreacji   

w niedużej odległości od miejsca zamieszkania.  

 

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
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PROPONOWANA HIERARCHIA TERENÓW REKREACYJNO WYPOCZYNKOWYCH 

KIERUNKI ROZWOJU 

 wypoczynek w miejscu zamieszkania 

 tereny rekreacyjne o znaczeniu 

ogólnomiejskim i ponadlokalnym 

 powiązania obszarów (zielone ciągi komunikacyjne) 
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Wypoczynek w miejscu zamieszkania 
• analiza poszczególnych osiedli dot.: 

- wyposażenia osiedli w ogólnodostępne 
  obiekty sportowo- rekreacyjne, 
- łącznej liczby mieszkańców osiedla 
- ilości dzieci do 12-go roku życia 

- powierzchni terenów zieleni  
  urządzonej/mieszkańca 
- Ilości osób przypadających na 1 obiekt 
  sportowy 
- ilości dzieci przypadających na 1 plac 
  zabaw 

• wskazanie potrzeb inwestycyjnych  

• orientacyjna lokalizacja parku  

  dzielnicowego 

• proponowane połączenia piesze 

  i rowerowe 

• tereny proponowane do przekształceń 

  na funkcje rekreacji ogólnodostępnej 

WYPOCZYNEK W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
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TERENY REKREACJI O ZNACZENIU 
OGÓLNOMIEJSKIM I PONADLOKALNYM 
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ZIELONE CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

• połączenie osiedli pomiędzy sobą i  z centrum 

• połączenie terenów zabudowy wielorodzinnej  

  z terenami rekreacji 

• połączenie tras rowerowych z pozamiejskimi  

  turystycznymi szlakami rowerowymi 

• wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerów 

Powiązania obszarów - rozbudowa 

infrastruktury rowerowej 
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• wydłużanie zasięgu linii Bydgoskiego Tramwaju Wodnego oraz połączenie jego 

  przystanków z terenami wypoczynku i rekreacji 

• rozbudowa systemu rekreacji nawodnej - poszerzanie oferty wypożyczalni sprzętu 

  wodnego, m.in. poprzez wykorzystywanie istniejących przystani wodnych 

• docelowo, wypożyczalnie powinny być ze sobą powiązane organizacyjnie 

• budowa przystani jachtowych 

Powiązania obszarów - rozwój rekreacji nawodnej 
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STARE 

MIASTO 

STARY 

FORDON 

• Kierunki działań służących 

rewitalizacji przestrzeni 

publicznych Starego Miasta w 

Bydgoszczy 

 Uchwała Nr XXI/396/12 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 

roku  

• Strategia Rozwoju Terenów 

Zieleni Miasta Bydgoszczy 

 Uchwała Nr XVIII/348/11 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 roku  

• Tereny wypoczynku i rekreacji  

w Bydgoszczy diagnoza stanu 

istniejącego i kierunki rozwoju 

 Uchwała Nr XXXV/731/12 Rady Miasta 

Bydgoszczy z 28 listopada 2012 roku 

rzeka główną 

osią rekreacji 

w mieście 

• Stary Fordon – rewitalizacja 

funkcjonalno-przestrzenna 

 Uchwała Nr XLVIII/1047/13 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 roku 
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2012  2018  

 odcinki do realizacji w przyszłości 

REWITALIZACJA BULWARÓW 

2012 

 

3,1 km istniejących bulwarów 

2018 

 

4,8 km istniejących bulwarów 

 + 1,7 km 
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REWITALIZACJA BULWARÓW 

REWITALIZACJA  1,7 KM BULWARÓW  

(od ul. Unii Lubelskiej do Mostów Solidarności) 
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REWITALIZACJA BULWARÓW 

REWITALIZACJA  TERENÓW  NADRZECZNYCH 
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PRZYSTANKI TRAMWAJU WODNEGO 

ZREALIZOWANO  4 PRZYSTANKI TRAMWAJU WODNEGO  

(Rybi Rynek, Astoria, Łuczniczka, Dworzec PKS) 
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NOWE WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO NA 

BRDYUJŚCIU I PRZY WYSPIE MŁYŃSKIEJ 
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POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

PARKU KOCHANOWSKIEGO 
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POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

PARKU KAZIMIERZA WIELKIEGO 
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WYSPA MŁŃSKA 
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KONCEPCJA NA TEREN ASTORII 



  
rozwój systemu terenów rekreacji i wypoczynku 

PRZEBUDOWA TORU REGATOWEGO 

plany 
• dostosowanie akwenu i skarpy na cele rekreacji, stworzenie mola i pomostów 

• utworzenie plaży publicznej wraz z zapleczem 

• strefa rekreacyjna (boiska do koszykówki, place do gier towarzyskich na trawie) 

• osada domków wraz z pole kempingowym 

aktualnie 
• trwa przebudowa akwenu i infrastruktury sportowej na cele organizacji 

krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych 
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ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW  

W REALIZACJĘ INWESTYCJI 
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REZULTATY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

inwestycji zrealizowanych  

w latach 2012-1017 

w ramach BBO 
316 

60% 
dotyczyło terenów  

rekreacji i wypoczynku 
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50 PLACÓW ZABAW 

40 SIŁOWNI PLENEROWYCH 

23 
ZBUDOWANYCH   I 

DOPOSAŻONYCH   BOISK 

23 
ZAGOSPODAROWANE 

TERENY ZIELONE 

8 PLACÓW STREET WORKOUT 

7 WYBIEGÓW DLA PSÓW 

4 SKATEPARKI 

* www.bdgbo.pl/2018/04/wiecej-pieniedzy-wiecej-mozliwosci.html 

3 MIASTECZKA RUCHU ROWEROWEGO 

3 WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTÓW WODNYCH 

2 SCENY PLENEROWE 

BUDŻET OBYWATELSKI W LICZBACH* 
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OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE W MIEŚCIE 
(STAN NA VI 2018) 
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23 NOWE I MODERNIZOWANE BOISKA SPORTOWE 

NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 
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NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 

50 NOWYCH I MODERNIZOWANYCH PLACÓW ZABAW 
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NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 

40 NOWYCH SIŁOWNI PLENEROWYCH 
8 NOWYCH PLACÓW STREET WORKOUT 
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4 NOWE  SKATEPARKI 

NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 
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NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 

7 NOWYCH  WYBIEGÓW DLA PSÓW 
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MYŚLĘCINEK - WAKEPARK MYŚLĘCINEK - PLAŻA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

NOWE LUB MODERNIZOWANE   

OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE 

MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

KORTY TENISOWE 
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NASADZENIA  WZDŁUŻ  ULIC 

CIĄGI  ŁĄCZĄCE  TERENY ZIELENI 
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DROGI DLA ROWERÓW 

Inwestycje  

z zakresu 

infrastruktury 

rowerowej 
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XII 2011 

 

56,1 km  

V 2018 

 

85,4 km  
+ 29,3 km 

DROGI DLA ROWERÓW 
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DROGI DLA ROWERÓW 

ZREALIZOWANO PONAD 29 KM DRÓG ROWEROWYCH 
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BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY 

SUKCES  

BYDGOSKIEGO 

ROWERU 
AGLOMERACYJNEGO 

2015 r. - 37 stacji 

2018 r. - 53 stacje 

560 rowerów 
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2014 r:  31 stacji, 

 

2018 r:  53 stacje 

BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY 
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BYDGOSKI ROWER AGLOMERACYJNY 

Michał Wroński, Rowery miejskie nie wszędzie "chwyciły". Nawet Warszawa powinna 
poprawić statystyki, portalsamorzadowy.pl, 16 marca 2016 
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średnia wypożyczeń jednego roweru w systemach rowerów 

miejskich w Polsce w 2015 roku  
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STACJE BYDGOSKIEGO ROWERU 

AGLOMERACYJNEGO 
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AKTYWNA BYDGOSZCZ, czyli miejsce dla 

miłośników sportu i aktywnego wypoczynku 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

REWITALIZACJA 

OGRODU BOTANICZNEGO 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

REWITALIZACJA 

PARKU WITOSA 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

PARK NA WZÓRZU WOLNOŚCI 
I WZGÓRZU DĄBROWSKIEGO 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

Fordon - PARK 

AKADEMICKI 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

STARY FORDON 
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PLANOWANIE INWESTYCJE 

REWITALIZACJA KOLEJNYCH 

ODCINKÓW BULWARÓW 
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KONCEPCJA NA PARK CENTRALNY 
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KONCEPCJE  URBANISTYCZNE 
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STUDIUM  UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO 



  
rozwój systemu terenów rekreacji i wypoczynku 

Anna Rembowicz-Dziekciowska 
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy 

(+48 52) 58 58 105          mpu@mpu.bydgoszcz.pl 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


