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Lista propozycji chodników do remontu w 2018 roku

oprac. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
na podstawie zgloszeń od mieszkańców Bydgoszczy

nadsyłanych adres rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl

1. Ulica Grzmota-Skotnickiego

2. Ulica Kossaka

2.1. budowa chodnika od ul. Pięknej

2.2. budowa chodnika od ul. Stromej

3. Ulica Szlakowa

4. Skrzyżowanie ul. Andersa z ul. Kaliskiego

5. Ulica Strzeleckiego

6. Ulica Gieryna

7. Ulice Kasztelańska i Osiedlowa

8. Chodnik łączący ulice Wojska Polskiego i Paciorkiewicza

9. Dojście do pasów na Placu Poznańskim

10. Ulica Opławiec

11. Ulica Ikara

12. Budowa i remont chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 na Opławcu

13. Budowa chodnika na ul. Bełzy

14. Ulica Sokola do skrzyżowania z Karpacką

15. Ulica Orla od Stromej do Dąbrowskiego

16. Ulica Karpacka przy skrzyżowaniu z Beskidzką

17. Ulica Kołobrzeska

18. Ulica Wiejska

19. Ulica Radomska

20. Dojście do skrzyżowania Gdańska-Czerkaska

Bydgoszcz

6 października 2017 r.
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1. Ulica Grzmota-Skotnickiego:

- budowa od posesji nr 7 do skrzyżowania z ul. Bośniacką
- brak chodnika po obu stronach ul. Grzmota-Skotnickiego

skrzyżowanie ul. Grzmota-Skotnickiego i ul. Bośniackiej

2. Ulica Kossaka:

2.1.
- budowa chodnika od ul. Pięknej do posesji nr 48A po stronie północnej
- wytyczenie wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Kruczą przy skrzyżowaniu z ul. Kossaka
- miejsce bardzo intensywnie uczęszczane przez uczniów SP61 - zgłoszenie od dyrektora szkoły

skrzyżowanie ul. Kossaka z ul. Kruczą
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skrzyżowanie ul. Kossaka z ul. Piękną dojście do skrzyżowania ul. Kossaka z ul. Kruczą

ulica Kossaka w pobliżu skrzyżowania z Piękną skrzyżowanie ulic Gnieźnieńska/Kossaka  
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2.2.
- budowa chodnika od ul. Stromej do ul. Pięknej po stronie północnej
- występuje zabudowa wielorodzinna, dojście do przychodni, do marketów

ul. Kossaka od ul. Stromej do ul. Pięknej po stronie północnej

3. Ulica Szlakowa:

- budowa chodnika na ulicy Szlakowej
- ulica Szlakowa nie posiada chodnika - piesi muszą chodzić ścieżką wydeptaną na trawniku lub po 
ulicy. Jest to szczególnie niebezpieczne od kiedy powstał sklep Biedronka, który generuje duży ruch 
samochodowy

Skrzyżowanie Andersa i Szlakowej    Ulica Szlakowa (po lewej wjazd na parking Biedronki)
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4. Skrzyżowanie ul. Andersa z ul. Kaliskiego:

- budowa chodników z kierunku domów studenckich UTP do sklepu Biedronka - obecnie w tym 
miejscu powstało wiele przedeptów przez trawnik – teren miejski

Przedepty od ulicy Andersa:
- od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z Kaliskiego - od strony akademików UTP

widok satelitarny skrzyżowania ul .Kaliskiego z ul. Andersa
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5. Ulica Strzeleckiego:

- budowa chodnika wzdłuż ul. Strzeleckiego od bloków osiedla Olimpia w stronę ul. Igrzyskowej
- chodnik kończy się za blokami osiedla - piesi idą między jadącymi a zaparkowanymi samochodami, 
jest to trasa w kierunku kościoła p.w. Św. Jana Pawła II oraz do sklepów i punktów usługowych w 
okolicy ulicy Igrzyskowej

widok wzdłuż ul. Strzeleckiego w kierunku ul. Igrzyskowej

widok Google street view wzdłuż ul. Strzeleckiego w kierunku ul. Igrzyskowej



7

6. Ulica Gieryna

- budowa chodnika po północnej stronie ulicy Gieryna
- budowa chodnika łączącego bloki (Gieryna 4 i 6) z przejściami dla pieszych przy skrzyżowaniu 
Andersa/Gieryna

Miejsce gdzie kończy się chodnik po północnej stronie ul. Gieryna Przedept od Gieryna 6 do przejścia dla pieszych

 

widok satelitarny skrzyżowania Andersa i Gieryna
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7. Ulice Kasztelańska i Osiedlowa

- remont chodnika przy ulicy Kasztelańskiej
- budowa brakującego fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej do przejścia dla pieszych przy 
skrzyżowaniu Kasztelańskiej i Osiedlowej
- budowa połączenia chodnika przy ulicy Kasztelańskiej z przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu 
Kasztelańskiej i Osiedlowej

Zniszczony chodnik wzdłuż Kasztelańskiej     Brakujący chodnik z obu stron przejścia dla pieszych 

Widok satelitarny skrzyżowania ulic Kasztelańskiej i Osiedlowej z widocznym przedeptem w miejscu brakującego chodnika
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8. Chodnik łączący ulice Wojska Polskiego i Paciorkiewicza

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ulicę Wojska Polskiego (ewentualnie Hubala-
Dobrzańskiego) z ulicą Paciorkiewicza
- aktualnie jest to nieutwardzona ścieżka leśna, którą wielu pracowników parku przemysłowego 
pokonuje codziennie rowerem lub pieszo - jest to najkrótsza trasa z przystanku na Wojska Polskiego 
do BPPT

Widok satelitarny z zaznaczoną ścieżką
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9. Dojście do pasów od płn.-wsch. strony Pl. Poznańskiego

- budowa chodnika w miejscu przedeptu
- poprawa warunków dojścia od kierunku ul. Chwytowo oraz przystanku Plac Poznański przy ulicy 
Poznańskiej

 Plac Poznański - dojście do płn-wsch przejścia dla pieszych

10. Ulica Opławiec

- jest to główna droga do szkoły podstawowej. Autobus 58 dowozi dzieci ale na przystanek idą ulica, 
w niektorych miejscach nie ma nawet 1m od końca asfaltu a płotem mieszkańców

ulica Opławiec - brak chodnika ulica Opławiec - brak chodnika poza peronem

ulica Opławiec - brak chodnika ulica Opławiec - brak chodnika
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11. Ulica Ikara

- przy ul. Ikara 14 w Bydgoszczy Wspólnota ogrodziła teren i chodnik, którym wcześniej chodzili piesi 
został "zamknięty". W związku z tym jest potrzeba aby wybudować krótki odcinek nowego chodnika

ul. Ikara 14 - zamkniety fragment chodnika ul. Ikara 14 - brakujący fragment chodnika

12. Budowa i remont chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 na Opławcu

- teren na zasadach drogi publicznej
- na terenie działki Szkoły Podstawowej nr 34 (dawnego Zespołu Szkół nr 22) w Bydgoszcz ul. 
Opławiec 157 istnieją dwa ciągi komunikacyjne o charakterze publicznym – ul. Letniskowa do 
przystanku MZK - Opławiec Przedszkole (kolor czerwony linia B-B) i ul. Letniskowa do Przychodni 
(kolor czerwony linia A-A na zdjęciu satelitarnym). Oba te ciągi wymagają remontu ze względu na zły 
stan nawierzchni chodnikowej oraz miejscami jej zupełny brak szczególnie, co jest szczególnie 
dotkliwe w czasie opadów

Plan sytuacyjny teren SP34 oraz przyległe dojścia
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zdjęcie nr 3 - teren SP34 zdjęcie nr 4 - teren SP34

zdjęcie nr 5 - teren SP34 zdjęcie nr 6 - teren SP34
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zdjęcie nr 7 - teren SP34 zdjęcie nr 9 - teren SP34

13. Budowa chodnika na ul. Bełzy

- nieruchomości ulica Bełzy 49 oraz 49A, 49B nie posiadają utwardzonego dojścia. Pobocze jest 
wąskie przy dużym ruchu pojazdów. Dodatkowo jest zakaz ruchu pieszego poza mieszkańcami. 
Oznacza to że każda inna osoba musi dojechać do tych nieruchomości inaczej łamie przepisy(!)
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14. Ulica Sokola do skrzyżowania z Karpacką

- budowa chodnika - w tym miejscu brak jest chodnika co stanowi poważne utrudnienie w 
przemieszczaniu się, jednocześnie teren jest intensywnie użytkowany o czym świadczy brak 
roślinności. podczas intensywnych opadów całkowicie zalany wodą

     ul. Sokola przy skrzyżowaniu z Karpacką ul. Sokola przy skrzyżowaniu z Karpacką

ul. Sokola przy skrzyżowaniu z Karpacką naprzeciw posesji Sokola 3
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15. Ulica Orla od Stromej do Dąbrowskiego

- otrzymane od mieszkanki zdjęcia chodnika na ul. Orlej i Stromej ukazują tragiczny stan chodnika, 
zaś ulice te są trasą dojścia mieszkańców z tej części miasta do ścisłego centrum
- chodnik po jednej i drugiej stronie ulicy nadaje się do generalnego remontu

chodnik przy ulicy Stromej chodnik przy ulicy Stromej

chodnik przy ulicy Stromej chodnik przy ulicy Stromej
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chodnik przy ulicy Stromej chodnik przy ulicy Stromej

chodnik przy ulicy Stromej chodnik przy ulicy Stromej
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16. Ulica Karpacka przy skrzyżowaniu z Beskidzką

- przedłużenie chodnika - przy skrzyżowaniu ulicy Karpackiej z Beskidzką występuje bardzo długi 
odcinek bez wydzielonego chodnika o długości około 20 metrów. Jak widać na zdjęciach często 
parkują tu samochody co stwarza ryzykowne sytuacje dla poruszających się pieszych. Jest to 
najbliższe otoczenie rejonowej szkoły Gimnazjum nr 20 do którego od przyszłego roku przeprowadza 
się cała Szkoła Podstawowa nr 56. Na tym odcinku należy przedłużyć maksymalnie chodnik do 
skrzyżowania z jezdnią ulicy Beskidzkiej lub zastosować tzw. “chodnik poprzeczny”, wg Załącznika 
„Katalog dobrych praktyk” do Zarządzenia nr 144/2016 z dnia 15.03.2016 r. Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy

skrzyżowanie ulicy Karpackiej z Beskidzką brakujący fragment chodnika

    ślady parkujących samochodów w ciągu pieszych skrzyżowanie ulicy Karpackiej z Beskidzką
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17. Ulica Kołobrzeska

- remont dwóch chodników pomiędzy blokami przy ulicy Kołobrzeskiej (oznaczone żółtym kolorem na 
zdjęciu satelitarnym poniżej)
- chodniki leżą na działkach należących do miasta

Zarośnięte i zniszczone  schody

Chodniki w bardzo złym stanie
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Chodniki w złym stanie oznaczone żółtym kolorem
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18. Ulica Wiejska

- remont chodnika na ulicy Wiejskiej
- nierówna, dziurawa nawierzchnia oraz wysokie krawężniki sprawiają problemy szczególnie starszym 
mieszkańcom
- dodatkowym problemem jest woda zalewająca chodnik przy każdym deszczu 

Woda stojąca na chodniku

Nierówna nawierzchnia
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19. Ulica Radomska

- uporządkowanie sytuacji na  ulicy Radomskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Nakielską. Obecnie brakuje
tam chodnika - jest kawałek utwardzonej nawierzchni wzdłuż nieruchomości, który jednak zajmują
parkujące  samochody.  Parkujące  auta  zmuszają  pieszych  do  chodzenia  środkiem  drogi  co  jest
szczególnie niebezpieczne na łuku drogi ze względu na ograniczoną widoczność. 
- wniosek o budowę chodnika lub postawienie słupków uniemożliwiających parkowanie na obecnie
istniejącym ‘chodniku’ z kostki brukowej.

Widok z ulicy Radomskiej na skrzyżowanie z Nakielską

20. Dojście do skrzyżowania Gdańska-Czerkaska od strony płn.-wsch

- dojście do przejscia dla pieszych od strony Skweru Inwalifów Wojennych – obecnie w tym miejscu 
jest niewielka skarpa, na której jest wyraźny przedept w stronę przejścia, miejsce jest niedospętpne 
dla osób z wózkami lub o ograniczonej mobilności, które musza chodzić naokoło


