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Zintegrowany Program Rozwoju
Transportu Publicznego

spójny system transportu publicznego 
dla województwa kujawsko-pomorskiego 

ze szczególnym uwzgl ędnieniem: 
Bydgosko-Toru ńskiego Obszaru Metropolitalnego B-TOM, 

ośrodków regionalnych
i subregionalnych

dokument opracowywany przy współpracy 
miasta Bydgoszczy i miasta Torunia



Zintegrowany Program Rozwoju                         
Transportu Publicznego

Założenia rozwoju transportu w aglomeracji bydgosko-toruńskiej

� kierunki rozwoju transportu publicznego:

- transport miejski, 

- transport drogowy zamiejski, 

- transport kolejowy – w tym kolej metropolitalna (BiT City),

- transport lotniczy, 

- transport wodny śródlądowy;

� koncepcje rozwoju i integracji różnych form transportu dla B-TOM;

� integracja układów transportu publicznego  miast Bydgoszczy; 

� i Torunia w zasięgu aglomeracji bydgosko-toruńskiej
(m.in. bilet aglomeracyjny, infrastruktura mobilności w formule „park & ride”).



• od stycznia 2008 r. - bilet aglomeracyjny:

Bydgoszcz – Toruń

Toruń – Bydgoszcz 

• od września 2008 r. - bilet regionalny:

Włocławek – Toruń

Toruń – Włocławek

Bilet aglomeracyjny BiT-City



Od 1 stycznia 2008 r. zakupiony w kasach spółki PKP  Przewozy Regionalne 
na stacjach w Bydgoszczy lub Toruniu bilet aglomera cyjny „BiT-City”

na przejazd linią kolejową w relacji Toruń – Bydgoszcz i odwrotnie 
jest honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Toruniu

ZASADY KORZYSTANIA Z BILETU AGLOMERACYJNEGO „BiT-Ci ty”



AKTUALNA OFERTA BILETU AGLOMERACYJNEGO BiT-City







PRE-UMOWA Nr POIiŚ.7.3.189/09-00 
z 3 sierpnia  2009 r.

Podpisanie umowy z Centrum Projektów Unijnych Trans portowych 

dotycz ącej przygotowania projektu indywidualnego Nr POIi Ś 7.3-18 

pn. „Szybka Kolej Metropolitalnej w bydgosko – toru ńskim 

obszarze metropolitalnym BiT – City”



Projekt Szybka Kolej Metropolitalna
w bydgosko-toru ńskim obszarze metropolitarnym

Linia nr 18:    120 km/h  - PKP PLK S.A.
Linia nr 353:  100 km/h   - PKP PLK S.A.; UMT

Projekt realizowany ze środków bud Ŝetu państwa
i PKP PLK w ramach naprawy głównej



30 stycznia 2009 – wpisany na listę projektów indywidualnych POIiŚ

Szacunkowa wartość całkowita Projektu kształtuje się na poziomie 811 203 285,91 PLN.

Partnerzy:
-- SamorzSamorząąd Wojewd Wojewóództwa Kujawskodztwa Kujawsko--Pomorskiego (Leader)Pomorskiego (Leader)

-- Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 
-- Miasto ToruMiasto Toruńń

-- Solec Kujawski Solec Kujawski 
-- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

-- PKP PLK S.A.PKP PLK S.A.
-- PKP S.A.PKP S.A.

Projekt Szybka Kolej Metropolitalna 
w bydgosko-toru ńskim obszarze metropolitalnym



Zakres projektu BiT-City
Został zdominowany przez inwestycje polegaj ące na dostosowaniu istniej ącej 

infrastruktury kolejowej dla potrzeb transportu aglo meracyjnego. 

W ramach jednego Projektu BiT-City realizowane b ędą trzy podprojekty:

Podprojekt I:
Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu

Podprojekt II:
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

wraz z budow ą wiaduktu w Solcu Kujawskim

Podprojekt III: 
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z prz ebudow ą układu 

drogowego w ci ągu ulic  Fordo ńska, Lewi ńskiego, Akademicka i  Andersa 
i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Byd goszcz Wschód”

w Bydgoszczy oraz Budowa poł ączenia kolejowego Bydgoszcz Główna 
– Port Lotniczy w Bydgoszczy.



Planowane złoŜenie wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze 
miasta Torunia:  31 grudnia 2011 r.

Planowane złoŜenie wniosku o dofinansowanie zadań związanych z realizacją Zintegrowanego 
Systemu Transportu Publicznego: 30 września 2010 r.

Planowane złoŜenie wniosku o dofinansowanie zadań realizowanych na terenie miasta Bydgoszcz, 
obejmujących równieŜ budowę nowego połączenia kolejowego do lotniska: 30 września 2011 r. 

Informacje podstawowe o podprojektach
Podprojekt I: Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu

Koszt: 151 433 703,96 PLN
Beneficjent: Gmina Miasta Toru ń

Podmioty upowa Ŝnione: PKP SA, PKP PLK SA

Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wr az z budow ą wiaduktu              
w Solcu Kujawskim

Koszt: 208 761 989,95 PLN
Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Podmioty upowa Ŝnione: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina  Solec Kujawski

Podprojekt III: Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon  z prz ebudow ą układu drogowego 
… oraz budowa poł ączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w  Bydgoszczy

Koszt: 451 007 592,00 PLN
Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
Podmiot upowa Ŝniony do realizacji projektu : Województwo Kujawsko-Pomorskie



Realizacja projektu BiT-City pozwoli

Na stworzenie podstaw dla faktycznej integracji komunikacyjnej 
obu miast tj. Bydgoszczy i Torunia

poprzez znaczne skrócenie czasu przejazdu 
pomiędzy tymi miastami, 

a w konsekwencji powstanie 

Kujawsko-Pomorskiego Zwi ązku Taryfowego,

wdra Ŝającego system jednolitej taryfy.



DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwag ęę

Agnieszka GoAgnieszka Go łęłębiowskabiowska
PePełłnomocnik Zarznomocnik Zarz ąądu ds. koordynacji projektu BiTdu ds. koordynacji projektu BiT --CityCity

e-mail: a.golebiowska@kujawsko-pomorskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego


