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Pan 
Mirosław Kozłowicz 
Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

 
 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy przedstawia poniżej propozycje miejsc 
zmian infrastruktury miejskiej, ustalone podczas spaceru badawczego w dniu 16 lipca 2019 r., mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

 

Obszar Starego Miasta 

1. ul. Ku Młynom: dostawienie dwóch słupków blokujących przejazd samochodom, od strony  
ul. Jezuickiej i od strony ul. Przyrzecze - z uwagi na bardzo duży ruch pieszych w kierunku do/z Wyspy 
Młyńskiej i bardzo wąski przekrój jezdni uniemożliwiający równoczesny przejazd samochodu  
i przejście pieszych, proponowane miejsce jest ujęte w projekcie zmiany organizacji ruchu wokół 
Starego Rynku jako wyłączone całkowicie z ruchu pojazdów, a dostawienie słupków zapewni 
właściwe funkcjonowanie tego założenia. 

2. ul. Mostowa: dostawienie słupków blokujących przejazd samochodom na skrzyżowaniu  
z ul. Grodzką, na przedłużeniu w obie strony dotychczasowych słupków stojących w świetle  
ul. Mostowej (ewentualnie ozdobnych donic, kwietników itp.) - brak słupków po obu stronach ul. 
Mostowej jest nagminnie wykorzystywany przez pojazdy dostawcze parkujące, mimo obowiązującej 
„strefy zamieszkania”, we wszystkich możliwych miejscach pod lokalami na ul. Mostowej, a każdy 
wjazd i wyjazd wiąże się z manewrowaniem samochodów pomiędzy licznymi w tym miejscu pieszymi, 
którym ten obszar jest dedykowany; ponadto po wprowadzeniu projektowanej zmiany organizacji 
ruchu wokół Starego Rynku i zablokowaniu słupkami pozostałych wjazdów w ten obszar, miejsce to 
pozostałoby jedyną możliwością wjazdu, co uczyni śródmiejską strefę zakazu wjazdu dysfunkcjonalną. 
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3. ul. Grodzka (odc. Ks. Malczewskiego - Podwale): wraz z wprowadzeniem projektu zmiany 
organizacji ruchu wokół Starego Rynku proponujemy objęcie wskazanego odcinka ul. Grodzkiej 
„strefą zamieszkania” z uwagi na fakt, że krzyżuje to się bardzo duży ruch pieszy, któremu należałoby 
nadać pierwszeństwo, z przejazdami ulicą Grodzką z obu kierunków, przy czym kierowcy 
niejednokrotnie jadą zbyt szybko jak na warunki śródmiejskie, stanowiąc zagrożenie dla pieszych, 
niespodziewających się przecięcia szlaku spacerowego przez jadące pojazdy. 

4. ul. Grodzka (pod Seminarium): od wielu lat ten fragment chodnika jest zamieniony na parking,  
a parkujące pojazdy uniemożliwiają przejście, w efekcie piesi chodzą wzdłuż całego budynku po 
jezdni - miejsca parkingowe we wskazanym miejscu są wyznaczone niezgodnie z przepisami, 
nakazującymi pozostawienie dla ruchu pieszego min. 2 metry (bądź wyjątkowo 1,5 m); proponujemy 
zmianę oznakowania na parkowanie równoległe do jezdni, tym bardziej że po drugiej stronie ulicy 
Grodzkiej są dostępne dwa wielostanowiskowe parkingi. 

 

Obszar ulic Stary Port / Jagiellońska / Rondo Jagiellonów 

5. ul. Stary Port (przy skrzyżowaniu z ul. Pocztową): zwracamy uwagę, że zajęcie przez ogródki 
gastronomiczne pasa drogowego i fragmentu bulwarów znacząco utrudnia zachowanie przejścia oraz 
przejazdu dla rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich z ul. Stary Port na bulwary - a jest 
to jedyne miejsce bez żadnego stopnia, zatem jedyne pozwalające na dostęp dla wskazanych 
użytkowników; oczywiście również przy funkcjonujących dotychczas skrajnych miejscach 
parkingowych taki dostęp także nie był zachowany, w związku z powyższym proponujemy stałe 
ograniczenie możliwości zajęcia tego terenu poprzez umiejscowienie dwóch ozdobnych donic czy 
kwietników w świetle przejścia na bulwar, w miejscu dwóch skrajnych stanowisk parkingowych; 
pozostały obszar ul. Stary Port w kierunku ul. Mostowej wystarcza z pewnością na zaspokojenie 
potrzeb parkowania czy ustawienia gastronomii, a nawet wskazane by było oddanie całego tego 
odcinka na funkcje gastronomiczne z racji atrakcyjnego umiejscowienia nad rzeką, na wprost spichrzy 
czy „Przechodzącego przez rzekę”. 

Przykładowe donice „kierujące” do przejścia: 
(ul. Wysoka) 
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6. ul. Pocztowa: zwracamy uwagę na nagminnie parkowanie po obu stronach ulicy, niezgodnie  
z oznakowaniem oraz poza wyznaczonymi miejscami postojowymi, w tym bezpośrednio przy 
skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską przed wejściem do poczty - proponujemy ustawienie słupków 
blokujących po zachodniej stronie ulicy, a po stronie wschodniej wyznaczenie strefy wyłączonej  
z ruchu z uniemożliwieniem wjazdu na nią w postaci ustawienia krawężników, słupków lub donic. 

 

7. rondo Jagiellonów: proponujemy umożliwienie dostępu na przystanki tramwajowe osobom  
o ograniczonej mobilności poprzez wytyczenie naziemnego przejścia dla pieszych na zachodnich 
krańcach peronów tramwajowych - obecnie jedyne dojście prowadzi przez strome schody 
pozbawione podjazdów, zaś szerokość wejść i konstrukcja ronda nie pozwala na umiejscowienie 
wind, co czyni przystanki niedostępne dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy choćby 
osób z większym bagażem, mimo coraz większego udziału taboru niskopodłogowego w Bydgoszczy. 
Zwracamy również uwagę, iż deklaracja udostępnienia Ronda Jagiellonów tym użytkownikom była 
elementem programu wyborczego Pana Prezydenta Rafała Bruskiego, do tej pory bez realizacji. 
Proponowane przejścia naziemne w najszybszy i najtańszy sposób zapewnią dostęp do wskazanych 
przystanków tramwajowych, są też zgodne z rekomendowanym rozwiązaniem typu „podwójne 
dojście na przystanek”, zawartym w Zarządzeniu Nr 539/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
i stanowiącym załącznik do niego „Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej”  
(s. 22). Ponadto możliwość przejścia w kierunku śródmieścia znacznie skróci drogę z przystanków do 
ważnych punktów docelowych w tej części miasta: Urzędu Wojewódzkiego, Poczty Głównej, szkół 
(plastyczna, gastronomiczna, I LO), szczególnie w sytuacji braku przystanku na Placu Teatralnym  
w kierunku zachodnim, a zatem przyczyni się do zachęcania do korzystania z komunikacji miejskiej. 
Podobne rozwiązania znakomicie funkcjonują w innych miastach, ułatwiając dotarcie na przystanek 
jak i z przystanku najdogodniejszą drogą do miejsc docelowych (np. przystanki we Wrocławiu na  
ul. Bł. Czesława, z dojściem w jednym kierunku do przejść podziemnych, a w drugim bezpośrednio 
przy jezdni do przejść dla pieszych w stronę starego miasta ulicą Wita Stwosza). 

8. ul. Jagiellońska (przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Gdańską): z uwagi na znaczny ruch 
pieszych proponujemy wydłużenie o kilka sekund światła zielonego dla tych użytkowników, bowiem 
niejednokrotnie nie zdążą oni przejść na drugą stronę ulicy w jednym cyklu; ponadto zwracamy 
uwagę, iż preferencje dla ruchu pieszego w tym miejscu są zgodne z propozycjami władz miasta  
i docelowym planem uspokojenia ruchu drogowego na ul. Focha. 
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Obszar Śródmieścia 

9. ul. Gdańska (odc. Śniadeckich - Mickiewicza): zwracamy uwagę na problem powszechnego 
ignorowania przez kierowców oznakowania o parkowaniu równoległym po wschodniej stronie ulicy - 
proponujemy uporządkowanie sposobu parkowania w tym miejscu poprzez uzupełnienie 
betonowych słupków blokujących, postawionych przy remoncie nawierzchni chodników mającym 
miejsce kilkanaście lat temu, a obecnie w znacznej ilości uszkodzonych, przewróconych bądź 
nieprawnie usuniętych. Proponujemy ustawienie słupków ok. pół metra dalej od krawężników niż  
w pierwotnej lokalizacji, aby umożliwić łatwiejsze manewrowanie przy parkowaniu równoległym,  
a jednocześnie zagwarantować pozostawienie wymaganej przestrzeni dla pieszych. Nie zgadzamy się 
z sugestiami, iż postawienie słupków dla uporządkowania parkowania będzie stanowić zagrożenie  
np. dla dojazdu służb ratunkowych - o wiele większe zagrożenie stanowią samochody zaparkowane 
byle jak, w nieprzewidywalnych miejscach, często w dwóch rzędach, niż w regularnie wyznaczonych 
słupkami miejscach parkingowych z zachowaniem odpowiednich odstępów (wjazdy do bram, 
odległości od skrzyżowania itp.) Przeciwstawiamy się też opcji zalegalizowania parkowania skośnego 
czy równoległego, wymuszonego w tym miejscu codzienną praktyką łamania przepisów. 
Przykładowe masywniejsze i wyższe (łatwiej widoczne dla kierowców) słupki blokujące: 
(Gdańska / Kamienna) 

 
 
 

10. ul. Krasińskiego: w załączeniu przesyłamy otrzymany z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej projekt organizacji ruchu na ulicy Krasińskiego, zakładający zwężenie jezdni do jednego 
pasa i wprowadzenie obustronnego parkowania, co uniemożliwia wykonanie pasów rowerowych 
planowanych jako fragment infrastruktury rowerowej w ciągu Dworzec Główny - Śniadeckich - 
Bartodzieje. Wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie aktualności planów budowy wskazanej 
infrastruktury rowerowej lub rezygnacji z nich. 
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11. ul. Cieszkowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską): kierowcy nagminnie parkują poza 
wyznaczonymi miejscami parkingowymi tuż przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu  
z ul. Gdańską, zasłaniając widoczność pieszych, szczególnie dzieci idących do pobliskich szkół, zaś 
regularne zgłaszanie sytuacji Straży Miejskiej nie rozwiązało tego problemu - proponujemy między 
ciągiem miejsc parkingowych a pasami wyznaczenie strefy wyłączonej z ruchu z uniemożliwieniem 
wjazdu na nią w postaci ustawienia krawężników, słupków lub donic bądź stojaków rowerowych. 

12. ul. Słowackiego (przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską): jak wyżej - kierowcy nagminnie parkują poza 
wyznaczonymi miejscami parkingowymi tuż przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu  
z ul. Gdańską, zasłaniając widoczność pieszych, szczególnie dzieci - proponujemy między ciągiem 
miejsc parkingowych a pasami wyznaczenie strefy wyłączonej z ruchu z uniemożliwieniem wjazdu na 
nią w postaci ustawienia krawężników, słupków lub donic bądź stojaków rowerowych. 

13. ul. Mazowiecka: obecnie ulica jest jednokierunkowa, jezdnia posiada szerokość 8 metrów  
i de facto jeden pas ruchu, a mimo to parkowanie zlokalizowane jest na chodnikach (obustronnie),  
w całości lub częścią pojazdu, przez co powierzchnia dla pieszych jest znacznie zawężona oraz 
zniszczona - proponujemy ujęcie tej ulicy na liście miejsc możliwych do dyslokacji miejsc postojowych 
z chodnika na jezdnię (np. jak wykonano na ul. Kołłątaja), przy czym nadal pozostanie pas ruchu  
o szerokości ok. 4 metrów; ponadto w miejscach przystanków autobusowych można wykonać 
„antyzatoki” przesuwając krawędź chodnika do jezdni, na szerokość pasa miejsc parkingowych - 
rozwiązanie zawarte w cytowanym Zarządzeniu Nr 539/2018, w załączniku „Katalog dobrych praktyk  
w projektowaniu przestrzeni pieszej” (s. 24). Proponowaną zmianę można przeprowadzić przy okazji 
remontu ulicy zaplanowanego w Programie Bydgoski Budżet Obywatelski. Należy również zauważyć, 
że w tej okolicy można bardzo często spotkać pojazdy zaparkowane w niezgodnych z przepisami 
miejscach oraz nieposiadające ważnego biletu parkingowego Strefy Płatnego Parkowania. 
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14. ul. Kwiatowa: również proponowana do ujęcia na liście miejsc do dyslokacji miejsc postojowych 
z chodnika na jezdnię - obecnie parkowanie jest obustronne i nieregularne (po południowej stronie, 
przy ul. Sienkiewicza na jezdni, zaś przy ul. Pomorskiej częściowo na chodniku, a po przeciwnej 
stronie ulicy w całości na chodniku), w rezultacie kierowcy parkują przypadkowo, według swoich 
przyzwyczajeń a nie oznakowania; proponujemy więc przeniesienie parkowania po stronie 
południowej w całości na jezdnię, a po stronie północnej, w zależności od dostępnego miejsca -  
w całości na jezdnię lub ewentualnie częściowo. 

15. ul. Kościuszki (i ul. Lipowa): podobnie jak wyżej – obie wskazane ulice są jednokierunkowe,  
z parkowaniem obustronnym, na poszczególnych fragmentach na jezdni lub częściowo na chodniku - 
przeniesienie miejsc postojowych w całości na jezdnię pozwoli uporządkować sposób parkowania 
oraz pozwoli na zapewnienie odpowiedniej szerokości powierzchni dla pieszych, pozostawiając nadal 
pas ruchu o szerokości ok. 3,5 metra, adekwatnej do uspokojonego ruchu wewnątrzosiedlowego, 
mającego na celu przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 

 

Ulica Kościuszki: 
(szeroki pas ruchu i wąskie 
przestrzenie dla pieszych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ul. Gdańska - przystanki tramwajowe: zwracamy się z apelem o pilne odmalowanie 
oznakowania poziomego wyznaczającego na jezdni obszar przystanku („zygzaki”) - przystanki 
tramwajowe przy torowiskach umieszczonych w jezdni wiążą się z możliwością wystąpienia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa wysiadających pasażerów wskutek nieustąpienia pierwszeństwa przez 
kierowców - do czasu zmian infrastrukturalnych (proponowana budowa „przystanków wiedeńskich” 
podobnie jak na Placu Teatralnym) należy przynajmniej odmalować oznakowanie poziome, aby 
zwrócić większą uwagę kierowców na fakt, że wjeżdżają w obręb przystanku i muszą ustąpić 
pierwszeństwa pasażerom. Zwracamy uwagę, że wskazane elementy oznakowania poziomego nie 
były malowane co najmniej od kilkunastu miesięcy, w przeciwieństwie do innych sąsiadujących, jak 
np. pasy dla pieszych czy linie rozgraniczające. 

 

 



Stowarzyszenie 

Społeczny Rzecznik Pieszych 

w Bydgoszczy 
s. 7 

 

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy 

ul. Gdańska 5 (skrytka 2)  85-005 Bydgoszcz 

TEL 608495375  MAIL rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl   WWW piesi.bydgoszcz.pl 

NIP 9671385523  REGON 366396069 

BGŻ BNP Paribas 26 1600 1185 1839 5542 2000 0001 

 

17. przejścia dla pieszych w obrębie ul. Sienkiewicza: w załączeniu przedstawiamy korespondencję  
z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie dostosowania do obowiązujących 
przepisów sposobu wyznaczenia miejsc parkingowych w okolicach trzech przejść dla pieszych  
(w lokalizacjach: na ul. Chrobrego - skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza, na ul. Sienkiewicza - 
skrzyżowanie z ul. Chrobrego oraz na ul. Sienkiewicza - skrzyżowanie z ul. Śniadeckich), wyznaczonych 
w odległości od 1,5 do 4 m przed przejściem dla pieszych, a zatem niezgodne z przepisami ustawy  
o ruchu drogowym. Wnioskowaliśmy do ZDMiKP o usunięcie uchybienia i przeprowadzenie 
niezbędnych prac w pilnym terminie, aby jak najkrócej istniało zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego na wskazanych ulicach - niestety do tej pory nieskutecznie. Przykładowo, w Toruniu  
w analogicznej sytuacji Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze z nakazem 
pilnej korekty wyznaczenia miejsc postojowych. Ponownie wnosimy o jak najszybsze wykonanie prac, 
jeszcze w tegorocznym sezonie letnim, do końca sierpnia br. Podobnie jak w przypadku innych 
wskazanych wyżej ulic, proponujemy między ciągiem miejsc parkingowych a pasami wyznaczenie 
strefy wyłączonej z ruchu z uniemożliwieniem wjazdu na nią w postaci ustawienia krawężników, 
słupków lub donic bądź stojaków rowerowych. 
 

 
Załączniki: 
1. projekt organizacji ruchu na ul. Krasińskiego - otrzymany od Dyrektora ZDMiKP p. Wojciecha 
Nalazka drogą mailową w dniu 10.05.2018 r. 
2. pismo Stowarzyszenia z dnia 26.02.2019 r. ws. dostosowania do obowiązujących przepisów 
sposobu wyznaczenia miejsc parkingowych w okolicach trzech przejść dla pieszych, wraz 
dokumentacją zdjęciową 
3. odpowiedź ZDMiKP z dnia 22.03.2019 r. ws. przygotowania projektu stałej organizacji ruchu  
w obrębie wskazanych skrzyżowań 
4. pismo Stowarzyszenia z dnia 27.03.2019 r. ws. dostosowania do obowiązujących przepisów 
sposobu wyznaczenia miejsc parkingowych w okolicach trzech przejść dla pieszych, z wnioskiem  
o wykonanie prac w maksymalnie pilnym terminie do połowy kwietnia 2019 r. 
 
 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
Paweł Górny 
Przewodniczący Stowarzyszenia 
Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy 


