


Uzasadnienie 

Gmina Miasta Toruń – Wnioskodawca projektu pozakonkursowego pn.  „Budowa parkingów 

Park & Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT City II”  

w wyniku problemów z wyłonieniem wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zmienił 

formułę projektu oraz zakres rzeczowy inwestycji. Zamiast 3 lokalizacji parkingu park&ride 

(przy ul. Olimpijskiej, ul. Dziewulskiego i ul. Gagarina) z 400 miejscami postojowymi planuje 

się budowę parkingu w 2 lokalizacjach (przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego) z 419 

miejscami postojowymi. Głównymi przesłankami zmiany zakresu rzeczowego były problemy 

z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz ściśle 

określony limit środków, który przy zachowaniu dotychczasowej formuły projektu 

„zaprojektuj i wybuduj” byłby niewystarczający. Pierwszy przetarg w 2018 r., który dotyczył  

4 lokalizacji parkingów zgodnie z ówczesnym pierwotnym zakresem rzeczowym 

(z ul. Turystyczną) został unieważniony z powodu zbyt wysokich wartości ofert w stosunku 

do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Toruń. Wobec tego Gmina 

Miasta Toruń podjęła decyzję o zmianie formuły projektu oraz wyłączeniu z zakresu 

rzeczowego przedsięwzięcia budowy parkingów przy ul. Turystycznej i ul. Gagarina. W lipcu 

2019 r. ogłoszono kolejny przetarg dotyczący dwóch lokalizacji – ul. Olimpijskiej 

i ul. Dziewulskiego. Ta procedura przetargowa również została unieważniona, ponieważ 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. We wrześniu 2019 r. ogłoszono 

następny przetarg, który zakończył się podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej dla budowy parkingów w powyższych dwóch lokalizacjach. Przy 

czym przesunięciu ulegnie rozpoczęcie robót budowlanych z II kwartału 2020 r. na IV kwartał 

2020 r.  

Według opinii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej decyzję, co do konieczności 

ujęcia przedmiotowych zmian w aktualizacji Strategii ZIT BTOF powinna podjąć Instytucja 

Zarządzająca RPO WK-P.   

IZ RPO WK-P zaleca, by w pierwszej kolejności przyjąć uchwałę Zarządu ZIT BTOF w sprawie 

akceptacji zmian wprowadzonych w projekcie pozakonkursowym Gminy Miasta Toruń, 

a następnie wprowadzić te zmiany w zaktualizowanej Strategii ZIT, ponieważ będzie 

ona wymagała wprowadzenia zmian również w innych zakresach merytorycznych. 

Mając na uwadze powyższe, przedkłada się proponowaną zmianę w projekcie pod uchwałę 

Zarządu ZIT BTOF i zostanie ona uwzględniona przy aktualizacji Strategii ZIT BTOF. 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2018 r.  (§ 4 ust. 5 pkt. 7).  

 

 



Załącznik do Uchwały nr 229/2020 

 Zarządu ZIT BTOF 

       z dnia 7.05.2020 r. 

 

Wykaz zmian w projekcie „Budowa parkingów Park & Ride w ramach realizacji planu 

gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu –BiT City II” 

 

Zakres zmiany Obecne zapisy Strategii ZIT Proponowana zmiana 

Termin realizacji:  

 

II kw.2020 –IV kw.2022 

(roboty budowlane). 

IV kw.2020 – IV kw.2022 (roboty 

budowlane). 

Wartość zadania:  

Szacunkowy koszt 

całkowity/ koszt 

kwalifikowany/ kwota 

dofinansowania  

 

 

5 726 160,00 [euro]/ 

4 799 960,00 [euro]/ 

3 706 048,76 [euro] 

 

24 800 000,00 [zł]/ 

20 162 601,62 [zł]/ 

15 567 628,41 [zł] 

 

6 574 150,30 [euro]/ 

5 344 837,64 [euro]/ 

4 031 097,36 [euro] 

 

27 950 000,00 [zł]/ 

22 723 577,23 [zł]/ 

17 138 210,41 [zł] 

 

Kwota dofinansowania została 

zwiększona uchwałą nr 207/2019 

Zarządu ZIT BTOF z dnia 23.09.2019 

w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu 

ZIT BTOF w sprawie zwiększenia 

dofinansowania projektów w ramach 

EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-

2020 dla trybów konkursowych 

i pozakonkursowych. 

Wskaźniki:  

Liczba wybudowanych 

obiektów "parkuj i jedź" 

3 szt. 2 szt. 

Liczba miejsc postojowych 

w wybudowanych 

obiektach "parkuj i jedź" 

400 szt. 419 szt. 

Szacowany roczny spadek 

emisji gazów 

cieplarnianych 

33,6 ton równoważnika 

CO2/rok 

34,8 ton równoważnika CO2/rok 

Liczba samochodów 

korzystających z miejsc 

postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” 

56.000 szt./rok 58.000 szt./rok 

Liczba miejsc postojowych 

dla osób 

niepełnosprawnych w 

wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” 

16 szt. 5 szt. 

Liczba zainstalowanych 

Inteligentnych Systemów 

Transportowych 

3 szt. 2 szt. 

 


