


O Stowarzyszeniu





Udało się!



„Dekomunizacja” chodników - PRZED



„Dekomunizacja” chodników – PO

Apelujemy o podobne działania na 
kolejnych ulicach, wszędzie tam gdzie 
szerokość jezdni na to pozwala









Katalog zawiera 
16 rozwiązań 
w projektowaniu ulic.
Publikacja może służyć 
organom samorządowym 
jako drogowskaz przy 
projektowaniu wygodnej 
i bezpiecznej przestrzeni 
miejskiej.

Katalog  dobrych praktykKatalog  dobrych praktyk



Obecnie zaprojektowany węzeł na ul. Gdańskiej Obecnie zaprojektowany węzeł na ul. Gdańskiej 
wygląda ładnie na wizualizacjach…wygląda ładnie na wizualizacjach…



Kamienica do wyburzenia – ul. Gdańska 145, wraz z oficyną:
- w kamienicy są 2 lokale usługowe,
- kilkanaście mieszkań - zajętych przez kilkudziesięciu
bydgoszczan, co przyczyni się do wyludniania centrum miasta

Kamienica do wyburzenia – ul. Gdańska 145, wraz z oficyną:
- w kamienicy są 2 lokale usługowe,
- kilkanaście mieszkań - zajętych przez kilkudziesięciu
bydgoszczan, co przyczyni się do wyludniania centrum miasta



Kamienica do wyburzenia – ul. Gdańska 140, wraz z zapleczem:
- znajduje się w niej kilka lokali usługowych, w tym poczta ważna
dla lokalnych mieszkańców
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Możliwość uniknięcia wycinki historycznego podwójnego szpaleru 
drzew wzdłuż torowiska tramwajowego i terenów wojskowych
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Przykład dwupoziomowego rozwiązania drogowego
(bez łącznic) w przypadku przecięcia się:

- ulicy przelotowej (ruch tranzytowy)
- i ulicy ruchu lokalnego (i tramwajowego)

Trasa Łazienkowska w WarszawieTrasa Łazienkowska w Warszawie –– przecięcie z ul. Marszałkowskąprzecięcie z ul. MarszałkowskąTrasa Łazienkowska w WarszawieTrasa Łazienkowska w Warszawie –– przecięcie z ul. Marszałkowskąprzecięcie z ul. Marszałkowską

Apelujemy o wprowadzenie rozwiązania jak
w Warszawie - przecięcie 2 tras niezależnych 
od siebie - trasy tranzytowej dołem, ulicy 
lokalnej górą, bez konieczności wyburzeń 
kamienic i wycinki drzew



Apelujemy o wybudowanie przystanków wiedeńskich, 
ułatwiających wsiadanie do tramwaju:
na Placu Teatralnym oraz na ulicy Gdańskiej i Nakielskiej



Apelujemy o jak najszybsze wybudowanie 
kładki pieszo-rowerowej bezpośrednio 
przy Moście Uniwersyteckim - zgodnie 
z deklaracjami władz miasta





Apelujemy o jak najszybsze wybudowanie przejścia na 
powierzchni ulicy na przystanki tramwajowe na 
Rondzie Jagiellonów, które są obecnie całkowicie 
niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
seniorów czy rodziców z wózkami



Konsultacje społeczne organizacji ruchu na Starym Rynku



Polecamy!



www.piesi.bydgoszcz.pl

rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl

fb.com/BydgoskiRzecznikPieszych

Stowarzyszenie
Społeczny Rzecznik Pieszych

w Bydgoszczy


