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Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

BiT-City 

Szybka Kolej Metropolitalna  

w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym 

 
Pod nazwą „BiT-City” należy rozumieć ideę integracji transportowej i poprawy dostępności 

dwóch największych miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomysł poprawy transportu pomię-
dzy Toruniem a Bydgoszczą pojawił się w 2008 roku. Samorząd Województwa jako inicjator BiT-City 
rozpoczął rozmowy ze wszystkimi potencjalnymi partnerami, tak aby uzgodnić możliwe obszary inter-
wencji i określić najistotniejsze problemy komunikacyjne miast, jak i kolei. Efektem rozmów było prze-
kazanie 3 października 2008 roku do Ministerstwa Infrastruktury ostatecznej karty projektu. 

Skala finansowa, ilość zaangażowanych partnerów oraz wieloaspektowość przedsięwzięcia 
czyni go pionierskim i unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potrakto-
wany w szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu. Bezpreceden-
sowy charakter BiT-City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań Bydgoszczy i Torunia przy 
uwzględnieniu każdej formy przemieszczania się – kolei, tramwaju i autobusu. Zbliżenie obu miast ma 
się odbywać przy zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa 
podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się. BiT-City jest także potwierdze-
niem zgodnej i efektywnej współpracy pomiędzy samorządami Bydgoszczy i Torunia. Potwierdzeniem 
jest konkurs na logo BiT-City ogłoszony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze 
wszystkimi partnerami projektów. Wyłoniony w toku konkursu logotyp ma być odzwierciedleniem 
charakteru aglomeracji: jego wielopodmiotowości, integracji transportowej, dobrej współpracy i istot-
nego miejsca w świadomości społecznej. 

Integracja transportowa została założona w projekcie „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgo-
sko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”, który był podzielony na trzy podprojekty koordy-
nowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ze względu na różny stopień złożoności poszcze-
gólnych przedsięwzięć każdy z podprojektów osiągnął różne poziomy zaawansowania. Partnerzy BiT-
City wspólnie zgodzili się, aby celem bezpośredniej koordynacji zadań oraz szybszej  
i  efektywniejszej realizacji założonych zamierzeń, projekt został podzielony na niezależne przedsię-
wzięcia. Każde z nich wdrażane jest przez inny podmiot.  

Obecnie w skład „Projektów Grupy BiT-City” wchodzi sześć niezależnych projektów realizo-
wanych na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego: 

 
1. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogo-

wego w Toruniu w ramach BiT-City; 
2. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych dla szybkiej kolei metropolitalnej BiT-City. 
3. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z przebudową  układu drogowego  w ciągu ulic  

Fordońska, Lewińskiego, Akademicka  i  Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kole-
jowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy; 

4. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City; 
5. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej 

nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz;  
 
Wszystkie projekty mają zapewnione finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w ramach Osi VII Transport przyjazny środowisku, Zadanie 7.3. Transport miejski w ob-
szarach metropolitalnych (projekty 1-5) oraz Zadanie: 7.1 Rozwój transportu kolejowego (projekt 5).  



  

Informacja o stanie zaawansowania projektów z grupy BiT-City 

 
 
 

CEL PROJEKTU 
Projekt realizowany jest wspólnie 
przez dwa podmioty. Zadania 
Gminy Miasta Toruń obejmują: 
zadanie 2: Poprawa dostępności 
dla osób starszych i niepełno-
sprawnych poprzez budowę i 
przebudowę przystanków tram-
wajowych dla potrzeb obsługi ta-
boru niskopodłogowego oraz po-
prawa bezpieczeństwa trans-
portu publicznego; zadanie 3: 
System monitorowania bezpie-
czeństwa pasażerów w komuni-
kacji zbiorowej i zadanie 7: Rewi-
talizacja obiektu dworcowego 
Toruń Główny – poprawa do-
stępności i zwiększenie atrakcyj-
ności. Zadania Miejskiego Za-
kładu Komunikacji w Toruniu 
Sp. z o. o. obejmują: zadanie 1 i 6: 
Przebudowa torowiska tramwa-
jowego wraz z budową węzła 
przesiadkowego przy dworcu 
PKP Toruń Miasto; zadanie 4: 
Modernizacja systemu sterowa-
nia na linii średnicowej; zadanie 
5: Modernizacja pętli tramwajo-
wej Motoarena oraz zadanie 8: 
Zakup taboru tramwajowego ni-
skopodłogowego. Celem pro-
jektu jest wzrost znaczenia Toru-
nia jako ważnego węzła komuni-
kacyjnego obszaru metropolital-

nego, a także poprawa sprawno-
ści funkcjonowania transportu 
tramwajowego. Tym samym 
oczekiwane jest zwiększenie 
liczby pasażerów komunikacji 
tramwajowej przy jednoczesnym 
umożliwieniu korzystania z ko-
munikacji zbiorowej osobom o 
ograniczonej możliwości poru-
szania się. Projekt ma przyczynić 
się do wzrostu poczucia bezpie-
czeństwa pasażerów komunika-
cji zbiorowej, skrócenia czasu po-
dróży pasażerów, a także zwięk-
szenia stopnia integracji różnych 
form komunikacji pasażerskiej. 
Dzięki inwestycjom możliwe bę-
dzie stworzenie systemu komu-
nikacji tramwajowej dostępnej 
dla osób niepełnosprawnych, 
ograniczenie negatywnego od-
działywania układu komunikacji 
tramwajowej na miejskie otocze-
nie, dostosowanie taboru tram-
wajowego do potrzeb wybudo-
wanych i zmodernizowanych li-
nii tramwajowych oraz  potrzeb i 
oczekiwań pasażerów, a także 
wzrost niezawodności funkcjo-
nowania linii tramwajowych po-
przez modernizację i wymianę 
trakcji. W efekcie nastąpi po-
prawa bezpieczeństwa trans-
portu publicznego drogowego i  

 

tramwajowego, zmniejszenie ru-
chu drogowego poprzez przeje-
cie podróżnych z indywidual-
nego transportu drogowego, 
ograniczenie liczby wypadków 
w ruchu drogowym oraz wzrost 
prędkości komunikacyjnej tram-
wajów na obszarze miasta. 
 

 

 
 

PODSTAWOWE  
INFORMACJE 
 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko: Oś VII Transport przyjazny 
środowisku, Zadanie 7.3. Trans-
port miejski w obszarach metropo-
litalnych 
 
Beneficjent: 
Gmina Miasta Toruń 
 

Podmiot upoważniony: 
MZK Toruń Sp. z o.o. 
 
Wartość projektu: 
272 718 645,93 PLN 
 
Kwota dofinansowania: 
131 392 489,14 PLN 

 
 

INTEGRACJA SYSTEMÓW TRANSPORTU 

MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU 

TRAMWAJOWEGO NISKOPODŁOGO-

WEGO W TORUNIU W RAMACH BIT-
CITY 
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CEL PROJEKTU 
 
Przedsięwzięcie jest najmłod-
szym projektem z grupy BiT-City 
powstałym w 2011 roku w wy-
niku zaoszczędzenia środków fi-
nansowych przy realizacji pozo-
stałych zadań. Celem projektu 
jest zwiększenie dostępności ob-
szaru metropolitalnego poprzez 
utworzenie nowych i moderniza-
cję istniejących punktów dostępu 
do transportu kolejowego. Przed-
sięwzięcie, zakłada prace w na-
stępujących lokalizacjach: 

 Bydgoszcz Leśna - przebudowa 
przystanku kolejowego po-
przez budowę nowego bu-
dynku dworca wraz z pętlą au-
tobusową oraz przejściem pod-
ziemnym do nowych peronów 
(realizacja: Miasto Bydgoszcz); 

 Bydgoszcz Leśnia - przebu-
dowa peronów na przystanku 
i infrastruktury drogowej pero-
nów (realizacja: Miasto Byd-
goszcz); 

 Rozbudowa węzła zachod-
niego -  ul. Grunwaldzka w 
Bydgoszczy - kontynuacja bu-
dowy węzła zachodniego w  

 
 
 

 
Bydgoszczy- przebudowa pero-
nów (realizacja: Miasto Byd-
goszcz i PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A.);  

 Solec Kujawski - budowa tu-
nelu drogowego pod linią kole-
jową nr 18 Kutno-Piła Główna 
wraz ze stworzeniem lokalnego 
węzła komunikacyjnego (reali-
zacja: Gmina Solec Kujawski); 

 Cierpice -  wzniesienie nowego 
wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową oraz budowa nowego 
przystanku kolejowego obok 
przysiółka Kąkol (realizacja: 
Gmina Wielka Nieszawka);  

 Bydgoszcz Błonie – budowa no-
wego przystanku kolejowego 
zlokalizowanego przy ulicy 
Madalińskiego w miejscu obec-
nej kładki dla pieszych nad to-
rami (realizacja: Miasto Byd-
goszcz i Województwo Kujaw-
sko-Pomorskie).  

Wszystkie przebudowane 
i  utworzone przystanki kolejowe 
będą w pełni dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej, jak również zo-
staną wyposażone w nowocze-
sny system informacji pasażer-
skiej i monitoring. 

  

 
PODSTAWOWE  
INFORMACJE 
 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko: Oś VII Transport przyjazny 
środowisku, Zadanie 7.3. Trans-
port miejski w obszarach metropo-
litalnych 
 
Beneficjent: 
Miasto Bydgoszcz 
 

Podmiot upoważniony: 
Województwo Kujawsko-Pomor-
skie 
Gmina Solec Kujawski 
Gmina Wielka Nieszawka 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 
Wartość całkowita 
(Bydgoszcz) 
70 389 981,40 PLN 
(Solec Kujawski) 
 
Kwota dofinansowania: 
(Bydgoszcz) 
50 010 167,68 PLN 
(Solec Kujawski) 
 
Zakończenie projektu:. 

BUDOWA WIADUKTÓW I PRZYSTAN-

KÓW KOLEJOWYCH W BYDGOSKO-TO-

RUŃSKIM OBSZARZE METROPOLITAL-

NYM  
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CEL PROJEKTU 
Planowana linia tramwajowa do 
Fordonu będzie miała długość 9,5 
km toru podwójnego. Na trasie 
zlokalizowanych zostanie 13 par 
przystanków i 4 pętle tramwa-
jowe. W ramach przedsięwzięcia 
przebudowany zostanie dworzec 
kolejowy PKP  „Bydgoszcz 
Wschód”. Linia połączy centrum 
miasta z następującymi dzielni-
cami Fordonu: Eskulapa, Akade-
mickie, Przylesie, Bohaterów, 
Bajka, Szybowników, Kaszte-
lanka, Tatrzańskie, Nad Wisłą, 
Niepodległości, Pałcz i Łoskoń. 
Zakończenie inwestycji przewi-
dziano na rok 2015. Przewi-
dziano uruchomienie 2 nowych 
połączeń tramwajowych, których 
elementem będzie linia tramwa-
jowa do Fordonu: Fordon – dwo-
rzec kolejowy „Bydgoszcz 
Główna” oraz  Fordon – Osiedla 
Wyżyny i Kapuściska.  Dla ob-
sługi tych linii przewidziano 24 
zestawy tramwajowe, w tym 12 
nowych 5-członowych zestawów 

zakupionych w ramach inwesty-
cji. Planowany jest dzienny prze-
wóz 15 300 pasażerów. Nad to-
rami stacji Bydgoszcz Wschód 
trasa przebiegnie estakadą o dłu-
gości 545 metrów. Perony stacji 
zostaną przebudowane i zada-
szone w ramach projektu zinte-
growanego węzła przesiadko-
wego. Sama stacja również zosta-
nie przebudowana przez wyko-
nawcę projektu, a prace dotyczą 
aż 3,2 km torów, 4,5 km sieci trak-
cyjnej, urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym i dwóch prze-
jazdów kolejowych. W ramach 
prac wykonane zostanie 25 km 
pojedynczego toru o prześwicie 
1000 mm. W sumie w ramach 
prac zostanie wykonanych rów-
nież prawie 12 tys. metrów kwa-
dratowych peronów, chodników 
i dojść technicznych. Projekt obej-
muje także prace na 4 pętlach i 31 
przystankach autobusowych, 
przebudowę 9 km ulic i 11 km ka-
nalizacji deszczowej oraz posta-
wienie 250 sygnalizatorów.  

  

 
 

PODSTAWOWE  
INFORMACJE 
 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko: Oś VII Transport przyjazny 
środowisku, Zadanie 7.3. Trans-
port miejski w obszarach metropo-
litalnych 
 
Beneficjent: 
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 
 

 
 
Wartość całkowita: 
437 308 983,66PLN.  
 
Kwota dofinansowania: 
206 975 964,18 PLN 
 
Zakończenie projektu: 
31.12.2015 r. 

BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO 

DZIELNICY FORDON  Z PRZEBUDOWĄ  

UKŁADU DROGOWEGO  W CIĄGU ULIC  

FORDOŃSKA, LEWIŃSKIEGO, AKADE-

MICKA  I  ANDERSA I WĘZŁEM INTEGRA-

CYJNYM W OBSZARZE STACJI KOLEJOWEJ 

BYDGOSZCZ WSCHÓD W BYDGOSZCZY 
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CEL PROJEKTU 
Inwestycja została zakończona 
w 2014 roku. Jest to pierwszy pro-
jekt wpisany na listę odcinków 
przeznaczonych do rewitalizacji 
ze środków Unii Europejskiej. 
Urząd Marszałkowski aktywnie 
lobbował na rzecz remontu trasy, 
która nie była pierwotnie objęta 
żadnym programem napraw. 
Dzięki wsparciu Inicjatywy JA-
SPERS, PKP PLK S.A. zgodziła 
się na przeprowadzenie rewitali-
zacji linii. Projekt rewitalizacji li-
nii nr 18 ma charakter pilotażowy 
i było to pierwsze tego typu zada-
nie z pakietu przygotowane 
przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe. Sukces projektu otworzył 
drogę do realizacji podobnych 
przedsięwzięć w kraju.  
Na trasie Toruń – Bydgoszcz 
przeznaczonych do wymiany zo-
stało 93 km torów. Wymieniono 
również 54 rozjazdy, wyremon-
towano nawierzchnię drogową 

na 18 przejazdach, podwyższając 
bezpieczeństwo kierowców i pa-
sażerów korzystających z kolei. 
Przewidziano także prace zwią-
zane z wymianą urządzeń auto-
matyki kolejowej i sieci trakcyj-
nej. 
Celem projektu było przywróce-
nie parametrów technicznych 
trasy Toruń Główny – Bydgoszcz 
Główna, po której przed remon-
tem pociągi zwalniały w niektó-
rych miejscach nawet do 20 km 
na godzinę. Założono przywró-
cenie prędkości v=120 km/h dla 
pociągów pasażerskich i v= 100 
km/h dla pociągów towarowych 
oraz skrócenie czasu przejazdu o 
ok. 20 minut (z 70 do około 40 mi-
nut). Ponadto nastąpiło zmniej-
szenie hałasu i zanieczyszczenia 
środowiska, oraz dostosowanie 
obiektów dla osób niepełno-
sprawnych. 
 

  

 
 

PODSTAWOWE  
INFORMACJE 
 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko: Oś VII Transport przyjazny 
środowisku, Zadanie: 7.1 Rozwój 
transportu kolejowego 
 
Beneficjent: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

 
 
 

POLEPSZENIE JAKOŚCI USŁUG PRZEWO-

ZOWYCH POPRZEZ POPRAWĘ STANU 

TECHNICZNEGO LINII KOLEJOWEJ NR 18 

KUTNO - PIŁA NA ODCINKU TORUŃ- 

BYDGOSZCZ 
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CEL PROJEKTU 
Przedsięwzięcie zakłada zakup 
pięciu nowych Elektrycznych Ze-
społów Trakcyjnych do obsługi 
połączeń kolejowych na trasie 
Toruń Wschodni – Bydgoszcz 
Główna. Projekt ma na celu po-
prawę komfortu i bezpieczeń-
stwa podróżnych oraz podniesie-
nie jakości usług przewozowych. 
Pociągi są dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej oraz wyposażone 
w system monitoringu i dostęp 
do Internetu bezprzewodowego. 
Dzięki projektowi zostanie uru-
chomiona większa ilość pocią-
gów pomiędzy stolicami woje-
wództwa.  
Producentem taboru są Pojazdy 
Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., 
wyłonione w wyniku przetargu 
(wartość umowy: 82 102 500 zł 
brutto - 16 420 500 zł brutto za 
każdy pojazd) – umowę z PESA 
zawarto 26 listopada 2013 r. 
Składy zamówione przez Woje-
wództwo posiadają 200 miejsc 
siedzących (całkowita pojemność 
– 400 osób), klimatyzację, windy i 
urządzenia umożliwiające prze-
wóz niepełnosprawnych, bez-
przewodowy Internet, system 

audiowizualny i ekologiczne toa-
lety, w których znajdzie się miej-
sce na przewijak dla dzieci. Po-
jazdy są przy tym ciche, przy-
jazne środowisku i energetycznie 
oszczędne, przy rozwijanej pręd-
kości 120 kilometrów na godzinę. 
Zakupowi towarzyszy pięcio-
letni serwis techniczny produ-
centa. 
Pierwsze dwa pojazdy zostały 
przekazane w czerwcu 2014 
roku. Kolejne dwa pojazdy w 
grudniu, a ostatni wyjechał na 
tory w styczniu 2015 roku. Zaku-
piony tabor jest użytkowany 
przez Przewozy Regionalne Sp. z 
o.o., które są operatorem na trasie 
połączeń BiT-City.  
Dla połączeń pomiędzy stolicami 
regionu wprowadzono kilka lat 
temu specjalną ofertę taryfową, 
która stała się bardzo popularna 
wśród podróżnych. Kupując bilet 
aglomeracyjny BiT-City, można 
przez godzinę po przyjeździe po-
ciągu korzystać z komunikacji 
miejskiej w Toruniu lub Bydgosz-
czy. 
Dzięki zrealizowanemu przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
remoncie trasy z Bydgoszczy do  
 

Torunia czas przejazdu pocią-
giem skrócił się o około 20 minut. 
Umożliwia to pełne wykorzysta-
nie możliwości technicznych no-
wego taboru i znacznie poprawia 
jakość  transportu publicznego na 
obszarze aglomeracji.

 

 
 

 
 

PODSTAWOWE  
INFORMACJE 
 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko: Oś VII Transport przyjazny 
środowisku, Zadanie 7.3. Trans-
port miejski w obszarach metropo-
litalnych 
 
Beneficjent: 
Województwo Kujawsko-Pomor-
skie 
 

 
 
Wartość całkowita: 
 
Kwota dofinansowania: 
 

ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO DLA 

SZYBKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ 

BIT-CITY 


