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Rewitalizacja. Oni mogą odnawiać
(ast)
Urzędnicy bydgoskiego ratusz uznali, Ŝe 26 wniosków zasługuje na dofinansowanie z Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Pieniądze będą m.in. na rozbiórkę Kaskady i fontannę "Potop”.
Pieniądze, które dostaliśmy z Brukseli, to blisko 20 milionów
euro, trafią na rewitalizację najbardziej zaniedbanych
bydgoskich osiedli. Badania pokazały, Ŝe są to: Śródmieście,
osiedle Leśne, Kapuściska i WyŜyny.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji znajdą się m.in.
pieniądze na rozbiórkę Kaskady
(Tytus śmijewski)

Spośród 55 wniosków, które przeszły ocenę formalną,
wybrano 26 wniosków do realizacji. Lokalny Program
Rewitalizacji podzielono na sferę uŜyteczności publicznej i
mieszkalnictwo. Ta pierwsza obejmuje Śródmieście, druga
zaś Leśne, WyŜyny i Kapuściska. Najwięcej, bo aŜ 61
budynków, doczeka się rewitalizacji na WyŜynach. Będą to
przede wszystkim prace termomodernizacyjne, ale równieŜ
budowa parkingów i placów zabaw.

W Śródmieściu z Lokalnego Programu Rewitalizacji będą
realizowane inwestycje zarówno przez podmioty zewnętrzne,
jak i miasto. Wartość miejskich projektów to 90 mln zł, przy
dofinansowaniu 59 mln zł; zaś innych instytucji 17 mln zł (dofinansowanie 4 mln zł). Miasto zamierza m.in.
zrewitalizować bydgoską starówkę i Wyspę Młyńską. Inwestycje realizowane przez podmioty zewnętrzne to m.in.
odtworzenie rzeźb fontanny "Potop”, rewaloryzacja budynku Diecezji Bydgoskiej przy Grodzkiej 1, rozbiórka Kaskady
czy odnowienie elewacji Zespołu Szkół Plastycznych.
Wnioski czeka jeszcze ocena Urzędu Marszałkowskiego, we wrześniu radni chcą zatwierdzić program rewitalizacji na
sesji. Od października będzie juŜ moŜna składać wnioski o pieniądze.
Kapuściska
Na 15 wniosków, 4 dostaną dofinansowanie. Wartość wszystkich projektów wynosi ponad 8 milionów złotych, zaś
wartość dofinansowania to ponad 1,7 miliona złotych. 2 wnioski pochodzą od spółdzielni mieszkaniowych, 2 od
wspólnot. Na Kapuściskach zostaną dofinansowane inwestycje w 21 budynkach. Przy ulicy Przodowników Pracy 14
będzie m.in. remontowany dach i balkony. Termomodernizacja obejmie budynki przy Przodowników Pracy
2,4,6,8,10,16 i 18; Szpitalnej 1,3,5,7,9; Wojska Polskiego 22,24,26; Kombatantów 4,6,8,10; a remont budynek przy
BBON 3.
Leśne
Na osiedlu Leśnym dofinansowanie z Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie na 7 z 15 złoŜonych wniosków.
Wartość projektów to ponad 7 milionów złotych, zaś wartość dofinansowania wynosi nieco ponad 2 mln zł. W 2
przypadkach wnioskodawcami były spółdzielnie, zaś w 5 wspólnoty mieszkaniowe. Inwestycje będą przeprowadzane
w 19 budynkach. Będzie to m.in. termomodernizacja budynku przy ulicy Czerkaskiej 30, Bukowej 9, odnowienie
niektórych budynków i otoczenia ulic Gdańskiej, Świerkowej, Bukowej i 11 Listopada, odnowienie dachu i okien przy
Świerkowej 14.
WyŜyny
Na WyŜynach z 15 złoŜonych wniosków, dofinansowanie dostanie 6. Wartość projektów wynosi ok. 10 milionów
złotych, zaś wartość dofinansowanie ponad 2 mln zł. W 5 przypadkach wnioskodawcami były spółdzielnie
mieszkaniowe, w jednym wspólnota. Inwestycje będą dotyczyć 61 budynków. W większości przypadków będzie to
termorenowacja budynków i renowacja przyległych terenów. Dotyczy to między innymi ulic: Grzymały Siedleckiego,
Ogrody, Ku Wiatrakom, Modrakowej, Bohaterów Kragujewca, Boya-śeleńskiego czy Nałkowskiej. Natomiast w
budynku przy Dunikowskiego 7 będzie remontowany dach i malowane klatki schodowe.
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