KONSULTACJE SPOŁECZNE - POWIAT BYDGOSKI
1. Liczba zrealizowanych konsultacji społecznych:
Gminne: 93
2. Liczba uczestników konsultacji społecznych: 1367
3. Podmioty instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:
Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszcz, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszcz, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy, Naczelnik Wydziału
Operacyjno Szkoleniowego Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Zastępca
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Zastępca Naczelnika ds.
Kontroli Urzędu Celnego w Bydgoszczy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy, Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy, Przedstawiciele Rad Osiedla Miasta
Bydgoszcz, Funkcjonariusze Straży Miejskiej, przedstawiciele ROD: Horyzont, Słonecznik,
Camping – Janowo, Nad Brda, Zielony Gaj, 1-go maja, im. kpr. Benedy, Opławiec, Cumulus,
Sasanka, Sikorskiego, Szarotka, Relaks, im. L. Waryńskiego, Stare Miasto, Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz, Solec
Kujawski, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM
Bydgoszcz, przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich UM Bydgoszcz, Dyrektor ds.
Ochrony Taurus Ochrona, Kierownik ds. Ochrony Taurus, pracownik Agencji Ochrony Grupa
DSF, przedstawiciel Agencji Ochrony ADSUM, przedstawiciele Ochrony „Auchan”, „Leroy
Merlin”, Agencja Ochrony „Bagniewscy”, Agencja Ochrony Osób i Mienia „Galerii
Pomorskiej”, kierownictwo Centrum Handlowego „Galeria Pomorska”, przedstawiciele
klubów sportowych: Polonia Bydgoszcz, WKS Zawisza, Radni Rady Miasta Bydgoszcz,
przedstawiciele Stowarzyszenia Animals, Ochrona IKEA Bydgoszcz, seniorzy z: Wojskowego
Klubu Seniora, Stowarzyszenia III Wieku, pracownicy Rejonowego Ośrodka Pomocy
Społecznej Błonie, Fordon, Wyżyny, Kapuściska, Dyrektor MOPS Bydgoszcz, kierownicy
ROPS Bydgoszcz, Kierownik VI Zespołu Kuratorskiego w Bydgoszczy, Kierownik Centrum
Pomocy dla Bezdomnych Kobiet
i Matek z Dziećmi, kierownik PPON Bydgoszcz,
Przedstawiciel Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, Kierownik Kliniki
Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, Dyrektor Bydgoskiego Ośrodka
Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Dyrektor Naczelny
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ, Zastępca
Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, Dyrektor
i Wicedyrektor Pogotowia Ratunkowego, Prezes Stowarzyszenia Przewoźników w
Bydgoszczy, Prezes Radio Taxi, Kierownik Transportu Poczta Polska, przedstawiciel Rad
Osiedli: Błonie, Bielawy, Jachcie, Leśne, Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód, Śródmieście,
Szwederowo, Smukała, Siernieczko, Tatrzańskie, Brdyujście Wyżyny, Piaski, Błonie,
Terenów Nadwiślańskich, Górzyskowo, Wzgórze Wolności Stary Fordon, Bajka, Wyżyny,
Kapuściska, przedstawiciele Straży Miejskiej, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej
„Znicz”, przedstawiciele Bydgoskie Spółdzielni Mieszkaniowej,
przedstawiciele
administratorów nieruchomości: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”, Administracja
Domów Miejskich, Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, Bydgoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa oraz NSM „Zrzeszeni”, członek Rady Osiedla Glinki – Rupienica,
przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec”,
przedstawiciele Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Administracji Domów Miejskich, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni”,
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bydgoszczy, pedagodzy szkolni z rejonu KP
Bydgoszcz Wyżyny, nauczyciele i pedagodzy SP nr 62, przedstawiciele BSM, rada rodziców
Szkoły Podstawowej nr 62, przedstawiciele Stowarzyszenie Sympatyków Starego Fordonu,

przedstawiciele szkół z terenu Komisariatu Szwederowo, przedstawiciele Centrum
Handlowego „Zielone Arkady” , przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczna Starówka,
pedagodzy z rejonu KP Błonie, przedstawiciele Klubu Seniora Domu Modraczek,
przedstawiciel ZDMiKP, przedstawiciele parafii z terenu Wyżyny,
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, radny powiatu bydgoskiego, członek
zarządu Gminy NWW dyrektor GOPS Nowa Wieś Wielka, prezes OSP Nowa Wieś Wielka,
dyrektorzy szkół, Stowarzyszenie „Lepszy Prądocin, członek Rady Gminy Nowa Wieś

Wielka, Rada Sołectwa, Sołtysi z m.: Trzciniec, Kruszyn Krajeński, Łochowice,
Brzoza, Januszkowo, Kolankowo, Jakubowo, Dziemionna, Dobromierz, Prądocin,
Dąbrowa Wielka, Kobylarnia, Olimpin,
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski, przewodniczący Rady Miasta Solec Kujawski, przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Solec Kujawski, radni Solca Kujawskiego,
dyrektorzy szkół Solca Kujawskiego, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektor
Soleckiego Centrum Kultury, przedstawiciele Nadleśnictwa Solec Kujawski, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec”,
Wójt Gminy Białe Błota, sołtysi gminy Białe Błota, sołtysi i rada sołecka miejscowości
Przyłęki, Łochowo, Murowaniec, Ciele, Trzciniec, Kruszyn Krajeński, przedstawiciele
samorządu szkolnego ZS w Łochowie, seniorzy z klubu seniora w Białych Błotach,
Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska, sołtysi i rady sołeckie z terenu Gminy Dabrowa
Chełmińska,
Wójt Gminy Dobrcz, Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarzadzania kryzysowego UG
w Dobrczu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Dobrcz, Komendant Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dobrczu,
Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo,
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie, członek Komisji
Przestrzegania Prawa Rady Miasta, Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji UM
w Koronowie, Koordynator Referatu Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego UM w
Koronowie, pracownik Wydziału Obywatelskiego, Dyrektor ZGKiM Koronowo, Dyrektor
MGOiSR w Koronowie, prezes OSP Koronowo przedstawiciele Klubu Seniora Grabina przy
Domu Kultury w Koronowie sołtysi i członkowie rady sołeckiej sołectw: Nowy Dwór, Łąsko
Małe, Łąsko Wielki, Wilcze, Samociążek, Mąkowarsko, Dyrektor ZS Wojnowo, Pedagog
szkolny ZS Wojnowo, przedstawiciel ENEA Wytwarzanie
Wójt Gminy Osielsko, przewodniczący Rady Gminy Osielsko, przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarki, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Rodziny
Wójt Gminy Sicienko, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku,
przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku,
przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku, przedstawiciel Biura Obsługi szkół
samorządowych w Sicienku, przedstawiciel Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
Gminy Sicienko
4. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji:
- Prezes Stowarzyszenia Przewoźników w Bydgoszczy – zasugerował zwiększenie ilości
patroli oznakowanych i nieoznakowanych na drogach ze zwróceniem szczególnej uwagi na
trasy przelotowe, zwrócił uwagę na łamanie przepisów prawo o ruchu drogowym przez małe
firmy kurierskie: nadmierna prędkość, przeładowanie pojazdów, brak tachografów, wg jego
opinii jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań to skrzyżowanie ul. Toruńskiej z Jana
Pawła II,
- Dyrektor WORD – powinna być nawiązana współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym,
WORD i Policją w zakresie edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takie próby były
podjęte w Toruniu ale bezskutecznie, zwrócił uwagę iż dużym problem jest brak

poszanowania przepisów prawo o ruchu drogowym przez młodych, niedoświadczonych
kierowców, pracę Policji ocenia bardzo wysoko, dobrym rozwiązaniem poprawiającym
płynność ruchu w mieście byłoby wprowadzenie zegarów czasowych na skrzyżowaniach (
taki projekt był realizowany w Toruniu, zegary zostały zdemontowane z bliżej nieokreślonych
powodów),
- Dyrektor ITD – w paru zdaniach zreferował podejmowane działania: kontrole autobusów
MZK przed wyjazdem, kontrola stanu trzeźwości, reagowanie na inf. dot. przeciążenia
autobusów i ich kontrola, poprawa stanu dróg na poszczególnych ulicach osiedlowych na
terenie Bydgoszczy, zwrócił uwagę na nagminne łamanie przepisów przez przewoźników ze
wschodniej strony (pojazdy przeciążone, manipulacje przy tachografach, często kierujący są
pod wpływem alkoholu lub innego środka),
- Dyrektor Pogotowia Ratunkowego – zwrócił uwagę na nadużywania sygnałów
dźwiękowych przez firmy wykonujące transport medyczny, trudności z podjazdem do bloków
spowodowane poustawianymi słupkami ograniczającymi, brak prawidłowego przygotowania
młodych kierowców w udrażnianiu przejazdu w przypadku pojawiania się na drodze pojazdu
uprzywilejowanego, od marca na terenie Bydgoszczy pojawią się w transporcie medycznym
„motoambulanse”
- Osiedle Bartodzieje: dewastacja mienia w klatkach schodowych, elewacji budynków,
przebywanie w klatkach schodowych osób bezdomnych, problem z głośnym zachowaniem
w obrębie lokalu rozrywkowego „Bouling”
- zwiększenie ilości kamer monitorujących na terenie Bydgoszczy( ul. 3 Maja, Piotra Skargi,
Jagiellońska w okolicach przejścia do „Łuczniczki”
- poprawa stanu dróg na poszczególnych ulicach osiedlowych na terenie Bydgoszczy (ul.
Smukalska),
- zwrócenie szczególnej uwagi na propozycje przebudowy ul Ujejskiego w związku
z rozbudową trasy Uniwersyteckiej,
- stworzenie harmonogramu spotkań konsultacyjnych z służbami odpowiadającymi za
bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta Bydgoszczy oraz na poziomie
lokalnym w poszczególnych dzielnicach i osiedlach miasta Bydgoszcz,
- wypracowanie algorytmów postepowania dotyczących sytuacji kryzysowych w CH „Zielone
Arkady,
- reagowanie na wykroczenia drogowe przy ul. Sułkowskiego, Stary Fordon, ul. Lansjerów,
Żeglarska, Pileckiego, Sułkowskiego, wojska Polskiego z uwagi na przekraczanie prędkości w
terenie zabudowanym,
- nieprawidłowo parkujące samochody przy ul.: Jarzębinowej, Szajnochy, Jastrzębiej,
Strzelecka, Gnieźnieńska, Ks. Skorupki, Połczyńskiej, Satry Fordon Bałtyckiej (zastawione
przejście dla pieszych – propozycja postawienia słupków ograniczających parkowanie –
Dyrektor ZDMiKP poinformował, iż w miejscach uregulowanych przepisami ruchu
drogowego nie będą stawiane słupki,, a w obrębie przejścia dla pieszych parkowanie jest
zabronione)
- zwiększenie patroli z uwagi na dewastacje mienia i kradzieże na osiedlu Bartodzieje, ul.
Żmudzka;
- spożywani alkoholu w obrębie szkoły przy ul. Kromera 11, ul. Jarużyńskiej;
- brak sygnalizacji świetlnej przy ul. Andersa a Wyzwolenia w związku z otwarciem linii
tramwajowej;
- zwiększona ilość patroli w weekend w okolicach marketu IKEA z uwagi na znacząca ilośc
klientów;
- przedstawiciel ROD Opławiec poprosił o udział policjantów w uroczystościach „Dnia
działkowca” – zwiększy poczucie bezpieczeństwa przebywających tam osób,
- Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców zwróciła uwagę na łamanie
zakazu zamieszkiwania domków na terenie ogródków działkowych po zakończonym sezonie,

- Nadleśniczy Solca Kujawskiego zwrócił uwagę na wywóz śmieci do lasu, nielegalny wyrąb
drzew, palenie w piecach odpadami komunalnymi,
- skierowanie służb w rejon boiska szkolnego w Brzozie – dewastacja mienia, spożywanie
alkoholu,
- zorganizowanie konsultacji z przedstawicielami ogrodów działkowych przed sezonem letnim
oraz z administratorem obiektu plaży w Chmielnikach;
- Sołtysi zwrócili uwagę na osoby poruszające się kładami na terenie duktów leśnych i łąk w
rejonie m. Jakubowo, Kolankowo;
- poruszanie się na trasie od m. Stryszek, do m. Kolankowo (Droga krajowa nr 25) pieszych i
rowerzystów bez odpowiednich odblaskowych
- odpowiednia organizacja ruchu drogowego na nowopowstałej drodze w m. Olimpin oraz
przy wyjeździe z marketu „Biedronka” w m. Brzoza
- stworzenie monitoringu miejskiego mającego wpływ na bezpieczeństwo;
- zwrócenie uwagi na osoby przechodzące w miejscu niedozowanym - tory kolejowe na
wysokości cmentarza przy ul. P. Skargi M. Solec Kujawski;
- dewastacja budynków należących do SM „Transportowiec” ;
- naruszenia przepisów ruchu drogowego przy ul. Zbożowej i Prostej m. Solec Kujawski;
- zwiększenie liczby patroli na ul. Zabytkowej w Przyłękach;
- przekraczanie prędkości ul. Gminna w m. Trzciniec, ul. Lipowa, Łochowska w m. Kruszyn
Krajeński, ul. Nakielska, Szosa Nakielska, Szosa Bydgoska w m. Łochowo, ul. Łochowska w
m. Murowaniec, ul. Centralna w m. Białe Błota
- niszczenie wiat przystankowych w m. Łochowo
- grupowanie się młodzieży przy ul. Dębowej w m. Łochowo, przy ul. Patrolowej w m.
Murowaniec;
- zagrożenie ze strony bezdomnych psów wałęsających się w m. Łochowo;
- spożywanie alkoholu w rejonie sklepu monopolowego przy ul. Baryckiej w m. Białe Błota
- zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Dabrowa Chełminka
- planowanie instalacji systemu monitoringu,
- bieżące uaktualnianie miejsc zagrożonych atakami terrorystycznymi obiektów ważnych dla
obronno- zwiększenie kontroli terenu przyległego do placówek handlowych posiadających
koncesję na sprzedaż alkoholu z uwagi na osoby spożywające alkohol w ich obrębie w m.
Nowy Dwór, przy ul. Witosa w m. Koronowo;
- zwiększenie kontroli w m. Koronowo ul. Lipniki w okolicy baraków mieszkalnych oraz
drogi gruntowej łączącej m. Nowy Dwór z uwagi na głośno zachowującą się młodzież;
- zwiększenie liczby patroli w rejonie wiat przystanków PKS w m. Łąsko Wielki, Łąsko Małe,
Wilcze z uwagi na gromadzenie się grup młodzieży, dewastacje;
- zwiększenie uwagi na osoby posiadające psy, które biegają luzem w rejonie wsi Łąsko
Wielkie, Łąsko Małe, Wilcze;
- dokonywanie kontroli rejonu deptaka oraz terenu przylegającego do akwenu Pieczysk poza
sezonem wakacyjnym z uwagi na osoby poruszające się quadami;
- zwiększenie kontroli w rejonie boiska sportowego świetlicy wiejskiej w m. Nowy dwór z
uwagi na spożywanie alkoholu i dewastacje placu zabaw;
- zwiększenie liczby patroli na ul. Bydgoskiej i ul. Szkolnej w m. Koronowo z uwagi na
grupującą się młodzież,
- doraźna kontrola w rejonie parkingu przy ZS w m. Wojnowo, ZS w m. Mąkowarsko w godz.
porannych z uwagi na niestosowanie się przez kierujących do znaku „B-2” a także w rejonie
drogi powiatowej 1525C z uwagi na przekraczanie dopuszczalnej prędkości w terenie
zabudowanym;
- omówienie zakresu i poziomu współfinansowania w realizacji dodatkowych służb
ponadnormatywnych na terenie gminy Koronowo, szczególnie na terenach wodnych
i przywodnych w okresie wakacyjnym przy oddelegowaniu do jej pełnienia policjantów OPP
Bydgoszcz;

- szkolenie strażaków OSP w Koronowie w zakresie instruktażu kierowania ruchem podczas
odbywających się zabezpieczeń miejsca zdarzenia drogowego, imprez kulturalno –
oświatowych, w których niezbędne jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego;
- zwiększenie częstotliwości patroli na ul. Konopnickiej w m. Koronowo z uwagi na
spożywania alkoholu w miejscu publicznym;
- zwiększenie kontroli w rejonie świetlicy wiejskiej w Samociążku ze zwróceniem uwagi na
grupujące się osoby przed budynkiem świetlicy;
- zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Osielsko
5. Uwagi/ spostrzeżenia
Przygotowywanie cyklicznych spotkań na poziomach lokalnych celem omawiania bieżących
spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwrócono uwagę na
przekazywanie przez mieszkańców i inne podmioty informacji o ujawnionych miejscach
niebezpiecznych w poszczególnych dzielnicach celem podjęcia skutecznych działań przez
policję oraz inne podmioty pozapolicyjne. Podjęto dialog w kwestii wypracowania metod
współpracy mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców.

