
UCHWAŁA  NR 41/1933/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18 października 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO  
WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  
 
 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1) w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz  
art. 30 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:    
 

§ 1. W uchwale Nr 27/1269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
12 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 
zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  
2014-2020 (z późn. zm.), załącznik nr 2 „Zestawienie zidentyfikowanych projektów 
pozakonkursowych ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020” do załącznika wymienionej 
uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. 
poz.730, 935, 1475 i 1566. 
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475. 



UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
 Przedmiotem niniejszej regulacji jest aktualizacja uchwały w sprawie zaopiniowania 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

 
2. Podstawa prawna: 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) „Zarząd Województwa wykonuje 
zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa  
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Zarządu 
Województwa należy w szczególności (…) przygotowanie projektów strategii rozwoju 
województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, 
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji Umowy Partnerstwa 
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie”. Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 217, z późn. 
zm.) „Instytucją zarządzającą jest zarząd województwa – w przypadku regionalnego 
programu operacyjnego”. Natomiast zgodnie z art. 30 ust 5 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa, 
jednym z warunków realizacji ZIT jest opracowanie oraz pozytywne zaopiniowanie strategii 
ZIT, w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez instytucję zarządzającą regionalnym 
programem operacyjnym, w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach tego programu. 

 
3. Konsultacje ustawowe: 

 Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

W nawiązaniu do Opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WK-P)  
w zakresie zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategia ZIT BTOF) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO WK-P 
2014-2020) przyjętej uchwałą Nr 27/1269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w dniu 12 lipca 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
2014-2020 oraz wnioskowanych zmian przy projekcie pn. „Budowa parkingów park & ride  
w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu BiT-City” w zakresie 
załącznika nr 2 do Opinii. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

 Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych. 
Jednak proces wdrażania instrumentu ZIT na Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020, będzie musiał uwzględniać zasady wykorzystywania funduszy 
strukturalnych.  
 



Wskaźnik rezultatu (RPO)

1

Miasto Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy
Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z
zakupem taboru

12 704 399,83 EUR 10 699 945,38 EUR 9 094 953,57 EUR n/d 1,7 n/d 6 n/d

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i
nowych liniach komunikacji miejskiej -wartość bazowa-
155571szt./rok, wartość docelowa -158657 szt./ rok, Szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 3,57 tony
równoważnika CO2/rok, Pojemność zakupionego taboru
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej -6 x120 osób; Liczba rozbudowanych Inteligentnych
Systemów Transportowych - 1 szt. Długość wybudowanych dróg dla
rowerów 0,76 km.

31.07.2017

2

Miasto Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od
ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z
infrastruktur ą towarzyszącą

2 770 722,70 EUR 2 252 620,09 EUR 1 914 727,07 EUR n/d n/d n/d n/d n/d

Długość wyznaczonych bus pasów - 0,65 km., Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych 2,63 tony równoważnika
CO2/rok, Liczba przewozów komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej -wartość
bazowa 288257szt./rok, wartość docelowa- 294043 szt./rok, Liczba
osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla
rowerów- 10000; Liczba rozbudowanych Inteligentnych Systemów
Transportowych - 1 szt., Długość wybudowanych dróg dla rowerów
0,8 km.

31.07.2017

3

Miasto Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na
odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek

692 680,67 EUR 563 155,03 EUR 478 681,77 EUR n/d n/d n/d n/d n/d

Długość wyznaczonych bus pasów - 0,3 km., Liczba przewozów
komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach
komunikacji miejskiej - wartość bazowa 488314, wartość docelowa-
500529 szt./rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 2,56 tony równoważnika CO2/rok

31.07.2017

4

Miasto Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Budowa bus pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od
ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej
„My ślęcinek”

2 193 488,80 EUR 1 783 324,23 EUR 1 515 825,59 EUR n/d n/d n/d n/d n/d

Długość wyznaczonych bus pasów - 2,7 km., Liczba przewozów
komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach
komunikacji miejskiej - wartość bazowa - 32014, wartość docelowa-
32657 szt./rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych - 1,05 tony równoważnika CO2/rok

31.07.2017

5

Miasto Bydgoszcz/Zarząd Dróg Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Budowa systemu park and ride wraz z realizacją
infrastruktury technicznej w Bydgoszczy 

8 554 075,30 EUR 8 554 075,30 EUR 7 270 964,00 EUR n/d n/d n/d n/d 1

Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź- 7 szt.; Liczba miejsc
postojowych wybudowanych w obiektach parkuj i jedź- 500 szt.: Liczba
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych
obiektach parkuj i jedź - 15 szt., Liczba przewozów komunikacją
miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej -
wartość bazowa 39 780 000 szt./rok, wartość docelowa -39 960 000
szt./rok., Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -
146,95 ton równoważnika CO2/rok, Liczba samochodów
korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
"parkuj i jedź"- 90.000 szt./rok

II kwartał 2018

6

Gmina Nakło nad Notecią

Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu
PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z
istniejącą infrastruktur ą komunikacyjną.

2 214 000,00 EUR 1 854 500,00 EUR 1 576 325,00 EUR n/d n/d n/d n/d n/d

Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach '' Parkuj i jedź''- 32240 szt.; Liczba miejsc
postojowych w wybudowanych obiektach '' Parkuj i jedź"- 176 szt.,
Liczba wybudowanych obiektów Parkuj i jedź- 1 szt., Liczba miejsc
postojowych dla osób niepełnosprawnych- 17 szt., Liczba
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych -1 szt.,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 361,58
t/CO2/rok, Długość wybudowanych dróg dla rowerów 1,29 km., Liczba
osób korzystających z wybudowanych dróg dla rowerów - 1000 szt. 

10.2017

7

Gmina Szubin Budowa parkingu „Park & Ride” w Szubinie 935 273,74 EUR 935 273,74 EUR 794 982,00 EUR n/d n/d n/d n/d n/d

Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź- 1 szt.; Liczba miejsc
postojowych wybudowanych w obiektach parkuj i jedź- 126 szt.: Liczba
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych
obiektach parkuj i jedź - 4 szt.; Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych- 146,68 tony równoważnika CO2/rok, Liczba
samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach "parkuj i jedź" - 15 200 szt., Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów- 500 osób,Długość

wybudowanych dróg dla rowerów 0,650 km.

15.10.2017

8

Gmina Miasta Toruń/Miejski Zakład
Komunikacji w Toruniu Sp.zo.o.

Przebudowa układu torowo-drogowego w ul.
Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z
budową pasa tramwajowo-autobusowego w
Toruniu- BiT City II

12 446 078,00 EUR 10 118 763,00 EUR 8 499 716,78 EUR n/d 1,25 n/d n/d n/d

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1,06 tony
równoważnika CO2/rok, Liczba wybudowanych zintegrowanych
węzłów przesiadkowych- 1, Liczba przewozów komunikacją

miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej
- 8500 szt./rok, Długość wyznaczonych bus pasów- 0,55 km.,
Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji
miejskiej - 1,25 km., Długość przebudowanych dróg dla rowerów -1
km.

03.2017

9

Gmina Miasta Toruń/Miejski Zarząd Dróg w
Toruniu

Budowa parkingów Park&Ride w ramach realizacji
planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu BIT-
CITY II

5 726 160,24 EUR 5 726 160,24 EUR 3 594 465,11 EUR n/d n/d n/d n/d 3

Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 4 szt.; Liczba miejsc
postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź"- 446 szt.,
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 46,8 ton
równoważnika CO2/rok, Liczba pojazdów korzystających z miejsc
postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 62000
szt./rok, Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w
wybudowanych  obiektach "parkuj i jedź" - 19 szt. 

do 15.10.2017

48 236 879,28 EUR 42 487 817,01 EUR 34 740 640,89 EUR

Załącznik do uchwały Nr 41/1933/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r.                   Załącznik nr 2. Zestawienie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020                                                                                                                                             

LP
Wnioskodawca/podmiot upoważniony do 

ponoszenia wydatków
Tytuł propozycji projektowej Warto ść całkowita (EUR) Koszty kwalifikowalne (EUR)

Kwota dofinansowania 
(EUR)

Wskaźniki dodatkowe Data złożenia wniosku aplikacyjnego4. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów
transportowych - szt.

Wskaźnik produktu (RPO)

1. Liczba przewozów pasażerów
komunikacją miejską na 1 mieszkańca
obszarów miejskich - szt.

1. Całkowita długość nowych lub
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii
metra - km

SUMA 

2. Długość wybudowanychścieżek rowerowych
- km

3. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji
miejskiej - szt.
















