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MIASTO BYDGOSZCZ
THE CITY OF BYDGOSZCZ

Liczba mieszkańców | Total population

350 178 

Struktura wiekowa
Population age structure

Mężczyźni 0-17 lat
Men 0-17 years

Mężczyźni 18-64 lata
Men 18-64 years

Mężczyźni 65 lat i więcej
Men 65 years or more

Kobiety 0-17 lat
Women 0-17 years

Kobiety 18-59 lat
Women 18-59 years 

Kobiety 60 lat i więcej
Women 60 years or more

30,65%

8,21%

8,19%

7,75%

28,05%

17,15%

Odległości od innych miast
Distance from other cities

1 mln mieszkańców 
w promieniu 50 km 
1 mln inhabitants within 
the radius of 50 km

Poznań – 142 km

Gdańsk – 176 km

Łódź – 220 km

Warszawa |  Warsaw – 264 km

Wrocław – 290 km

Kraków | Cracow – 481 km

Berlin – 320 km

Bydgoszcz to stolica województwa ku-
jawsko-pomorskiego i największy ośro-
dek akademicki w regionie. Jest jednym  
z największych miast w Polsce z populacją 
liczącą 350 tys. mieszkańców. Jej atutami 
są dogodne położenie komunikacyjne, 
wynikające z usytuowania w niemal cen-
tralnej części kraju, młode, wykształcone 
i znające języki obce społeczeństwo oraz 
dynamicznie rozwijające się szkolnictwo 
zawodowe, techniczne i wyższe.

Bydgoszcz is the capital of the Kuyavian 
-Pomeranian Voivodeship and the largest  
academic centre in the region. It is one of the 
largest cities in Poland with the population 
of 350 thousand inhabitants. The city’s 
undoubtable advantage is its convenient 
location due to its proximity to the central 
part of the country, as well as young and well-
educated society and dynamically-developing 
vocational, technical and high education. WARSAW
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Frankfurt

Warszawa | Warsaw

Londyn Stansted | London Stansted

Londyn Luton | London Luton

Birmingham

Dublin

Kijów Boryspol | Kyiv Boryspil

Edynburg | Edinburgh

Loty rejsowe 
Regular flights

Przewoźnicy | Airlines

Port Lotniczy Bydgoszcz 
Bydgoszcz Aiport

Struktura dostępności na rynku 
Market availability structure

16% 58,7% 25,3%
Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
Population 

at pre-production age

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

Population
at production age

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

Population 
at post-production age

Antalya

Burgas

Zakynthos

Heraklion

Tel Aviv

Bodrum

Tirana

Informacje o aktualnej siatce połączeń: www.bzg.aero  

Information about the current flights map: www.bzg.aero

Loty czarterowe 
Charter flights 
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Lista wybranych kierunków patronackich 
Chosen patronage specializations

Kierunek 
Specialization

Rodzaj studiów  
Type of studies

Patronat 
Patronage

Administracja 
Administration

Finanse i Rachunkowość  
Finance and Accounting

Inżynieria zarządzania 
Management engineering

Logistyka 
Logistics

Zarządzanie 
Management 

Zarządzanie produkcją 
Production management 

Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Urząd Miasta 
Solec Kujawski, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, 

ZUS, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, 
RIO Bydgoszcz, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

ING Bank Śląski, Norian, ZUS, Bank Spółdzielczy  
w Toruniu, Narodowy Bank Polski, Urząd Statystyczny 

w Bydgoszczy, Henkell&CO.

Studia I stopnia 
I degree studies

Studia I i II stopnia 
I and II degree studies

Studia I i II stopnia 
I and II degree studies

Studia I i II stopnia 
I and II degree studies

Podyplomowe 
Postgraduate studies

EDUKACJA 
EDUCATION

Liczba uczelni wyższych, studentów i absolwentów
Number of universities, students and graduates

Liczba uczelni ogółem 
Number of universities in total

Bydgoszcz Region

10 21

28 813 59 081

8 528 17 066

Liczba studentów ogółem
Number of students in total

Liczba absolwentów ogółem
Number of graduates in total

Ivy Technology, ZT Kruszwica, Abramczyk

Bonduelle Fabryka w Gniewkowie, OT Logistics, 
Żegluga Bydgoska, Enpire, DB Schenker, ZT Kruszwica, 
Ivy Technology, SIMS Recycling Solutions, Wojskowe 

Zakłady Lotnicze nr 2, Frigo Logistics, PEKAES, 
Kaufland, Envio, PoloMarket

Business Link Toruń, TANDEM Agencja Marketingowa, 
Henkell&CO., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2,  

GP People, Neuca, Poland Tokaya Okaya

Abramczyk

Studia I i II stopnia 
I and II degree studies

Oferta Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy | The offer of WSB University in Toruń, Faculty of 
Finance and Management in Bydgoszcz
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Strefa Ekonomiczna - zwolnienie z podatku dochodowego do 55% poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych. | Economic Zone - income tax exemption of up to 55% of the invest-
ment cost.

Użytkowanie wieczyste 
Perpetual usufruct

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na 
okres 3 lat. | Property tax exemption under the regional investment aid for a period of 3 years.

Instrumenty wsparcia oferowane przez Urząd Pracy: zwrot kosztów związanych z wyposaża-
niem nowych miejsc pracy. | Support instruments offered by the Labour Office: reimbursement 
of costs related to equipping new workplaces.

Wsparcie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla inwestora. | Investor support 
from the Bydgoszcz Regional Development Agency.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Collective water supply and sewage disposal fees

Stawki podatku od nieruchomości | Property tax rates

Opłaty i koszty lokalne | Local costs

1 m3

Cena za 1m2 

powierzchni | for 1m2

Cena netto | Net rate

Rodzaje gruntów | Type of land

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. | Land related to economic activity, 
regardless of the classification in the Land and Property Register.

4,77 PLN

0,93 PLN

4,88 PLN

5,15 PLN

5,27 PLN

Cena brutto | Gross rate

wody | water

ścieków | sewage

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne 
lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. | Buildings associated with 
running a business and residential buildings or their parts used for a business activity.

Budynki gospodarcze | Outbuildings

23,47 PLN

7,90 PLN

na działalność turystyczną | for tourism

na cele związane z działalnością gospodarczą | for business related purposes

2%

3%

ZACHĘTY INWESTYCYJNE
INVESTMENT INCENTIVES

+ opłata abonamentowa

 + service charge

Zachęty inwestycyjne | Investment incentives
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NOWOCZESNE CENTRA 
LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE
MODERN LOGISTIC-WAREHOUSE 
CENTRES

Centrum Dystrybucyjne Lidl

LCP Logistic & Business Park

Panattoni BTS Carrefour

Panattoni Park Bydgoszcz

Waimea Logistic Park Bydgoszcz

1

2

3

4

BUDYNEK | BUILDING

5

Nowoczesne centra logistyczo-magazynowe | Modern logistic-warehouse centres

BYDGOSZCZ

2

5

1

3

4

S10

25

25
80

80

S10

S5

S5

Główne centra logistyczo-magazynowe
Main logistic-warehouse centres

Aktualna baza ofert inwestycyjnych: www.zainwestuj.bydgoszcz.pl       
Current investment offers database: www.investin.bydgoszcz.eu

MAGAZYNY | WAREHOUSES

Rynek magazynowy 
Warehouse market

Powierzchnia istniejąca  
Existing space

Powierzchnia planowana i w budowie 
Planned space and under construction

356 872 m² 207 500 m²

Obsługa rynku nieruchomości | Property management services 
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STRUKTURA LOKALNEJ GOSPODARKI
LOCAL ECONOMY STRUCTURE

Rynek magazynowy 
Warehouse market

Struktura podmiotów gospodarczych
Distribution of economic entities

Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
Employment structure in industry sectors

Przemysł | Industry 8,96%

6,23%

5,86%
25,45%

9,72%

2,18%

10,44%

24,26%

3,64%

50,44%

2,49%
2,81%

9,57%
5,19%

5,81%

15,04%

4,65%

2,36%
1,64%

3,25%

Informacja i komunikacja | Information and communication
Obsługa rynku nieruchomości | Property management services

Działalność profesjonalna | Professional activity      

Administrowanie i działalność wspierająca | Administration

Zakwaterowanie i gastronomia 
Accommodation and gastronomy

Transport i gospodarka magazynowa 
Transport and warehouse management

Handel | Trade

Budownictwo | Construction

Przemysł | Industry

Działalność pozostała | Other activity

Struktura lokalnej gospodarki | Local economy structure

Transport i gospodarka magazynowa 
Transport and warehouse management 

Obsługa rynku nieruchomości | Property management services 
Działalność pozostała
 Other activity

Budownictwo | Construction

Zakwaterowanie i gastronomia 
Accommodation and gastronomy 

Działalność profesjonalna | Professional activity 

Handel | Trade

Informacja i komunikacja | Information and communication 

Administrowanie i działalność wspierająca | Administration
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WYBRANE FIRMY Z SEKTORA 
PRODUKCYJNEGO I LOGISTYCZNEGO 
CHOSEN COMPANIES FROM 
PRODUCTION AND LOGISTIC SECTOR

Branża logistyczna 
i centra logistyczne
Logistic industry 
and logistic centres

Branża meblowa
Furniture industry

Przemysł opakowaniowy
Packaging industry

Przemysł elektroniczny
Electronic industry

Przemysł zbrojeniowy
Armaments industry

Przemysł 
elektromaszynowy
Electromechanical
industry

Branża chemiczna  
i przetwórstwo tworzyw  
sztucznych
Chemical and plastics  
processing industry

Branża spożywcza
i rolnicza
Food and agricultural 
industry
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Stanowisko | Position Min Max

Manager projektu | Project manager  4 000 PLN  7 000 PLN 

Kierownik produkcji | Production leader  4 500 PLN  8 000 PLN 

Lider zmiany | Shift leader  2 800 PLN  3 600 PLN 

Specjalista ds. utrzymania ruchu | Maintaining production specialist  3 800 PLN  5 500 PLN 

Programista | Software developer  4 500 PLN  7 000 PLN 

Technolog | Technologist  3 500 PLN  6 500 PLN 

Specjalista ds. logistyki | Specialist for logistics  3 800 PLN  6 500 PLN 

Doradca techniczny | Technical advisor  3 500 PLN  5 000 PLN 

Operator wózka widłowego | Forklift operator  2 900 PLN  4 300 PLN 

Operator - pracownik serwisu | Operator - service worker  2 800 PLN  5 500 PLN 

Elektryk | Electrician  2 700 PLN  4 500 PLN 

Aparatowy procesów chemicznych | Chemical process technologist  3 000 PLN  4 000 PLN 

Operator CNC | CNC operator  3 500 PLN  5 500 PLN 

Stolarz | Carpenter  2 600 PLN  5 500 PLN 

Lakiernik | Spraying  2 550 PLN  4 500 PLN 

Frezer | Frezer - milling machine operator  2 700 PLN  3 800 PLN 

Laborant | Laboratory worker  2 300 PLN  3 450 PLN 

Cukiernik | Confectioner  2 500 PLN  3 000 PLN 

Konstruktor | Draftsman/designer  4 500 PLN  7 000 PLN 

Brygadzista | Foreman  2 800 PLN  4 500 PLN 

Pracownik produkcji | Production worker  2 250 PLN  3 000 PLN 

Magazynier | Warehouse staff member  2 300 PLN  3 000 PLN 

Przedstawiciel handlowy | Sales representative  4 000 PLN  8 000 PLN 

Konsultant ds. telefonicznej sprzedaży | Call/contact centre consultant  2 500 PLN  5 500 PLN 

Specjalista ds. obsługi klienta z językiem obcym | Customer services specialist with foreign 
language  3 000 PLN  6 000 PLN 

WYNAGRODZENIA
SALARIES

Wynagrodzenia | Salaries

WYBRANE FIRMY Z SEKTORA 
PRODUKCYJNEGO I LOGISTYCZNEGO 
CHOSEN COMPANIES FROM 
PRODUCTION AND LOGISTIC SECTOR

wynagrodzenia brutto | gross salaries
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SUKCESY I REFERENCJE
SUCCESS STORIES AND REFERENCES

Nasze miasto bez wątpienia rozwija się. Potwierdzają to nasi klienci i kontrahenci, którzy z nami współpracują. Nie możemy 
zapominać, że tworząc tutaj wiele miejsc pracy, budujemy przyszłość dla kolejnych pokoleń. Są to, nie tylko centra handlowe 
i instytucje, ale przede wszystkim zakłady produkcyjne, dostarczające podzespoły i rozwiązania dla liderów w wielu branżach 
na całym świecie. Dzięki temu dajemy pracę absolwentom uczelni wyższych, a nasi inżynierowie mogą mieć kontakt z najnowszą 
technologią. Nasz region jest liderem w przetwórstwie tworzyw sztucznych i branży narzędziowej, która jest reprezentowana 
przez dziesiątki firm. Dzięki prężnemu rozwojowi Bydgoskiego Klastra Przemysłowego stworzono silną koalicję firm i rozpo-
częto promowanie branży poprzez między innymi organizację targów Innoform. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny 
swoją ofertą zachęca nowych inwestorów, co odzwierciedla liczba powstających nowych zakładów i centrów logistycznych. Pod-
sumowując, nasze miasto, poprzez swoje położenie, skomunikowanie, uczelnie i otoczenie biznesu stanowi bazę do rozwoju firm 
z wielu branż i przyciągania młodych talentów.

Bydgoszcz is undoubtedly developing. This is confirmed not only by our clients but also contractors and partners that cooperate with 
us. We must not forget that by creating many job opportunities, we are building the future for next generations. These are not only 
shopping centers and institutions, but above all production plants supplying components and solutions for leaders in many industries 
around the world. Thanks to this, we provide career possibilities to university graduates and our engineers have contact with the 
latest technology. Our region is a leader in plastics processing and the tool industry, which is represented by dozens of companies. 
The dynamic development of the Bydgoszcz Industrial Cluster, that established a strong coalition of companies, began promoting 
the industry by organizing Innoform fairs among other activities. Bydgoszcz Industrial and Technological Park encourages new 
investors with its offer, which is reflected in the number of new plants and logistics centers being created. To sum up, Bydgoszcz by its 
convenient location, infrastructure, universities and business environment is the basis for the development of companies from many 
industries and is also attracting young talented professionals.

Rafał Radwański, Plant Manager Industrial; TE Connectivity Polska Sp. z o.o.

Referencje | References

Sukcesy i referencje | Success stories and references

Nagrody i wyróżnienia dla Bydgoszczy | Prizes and awards for Bydgoszcz

Bank Światowy
No.1 for business 
„Doing Business 
in Poland 2015”

Biznes Polska
Emerging city of the 
year for BPO/SSC 2016 
and 2019

CIJ Awards
Best Investor-Friendly 
City

Eurobuild
Most Investor-Friendly 
City
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Bydgoszcz to jedno z największych miast w Polsce, mieszczące się w pierwszej dziesiątce pod względem liczby ludno-
ści i coraz bardziej aktywne gospodarczo, o ponadprzeciętnym poziomie przedsiębiorczości. W związku z obecnością 
znaczących zagranicznych i krajowych inwestorów w regionie, licznych inwestycji infrastrukturalnych, a także prężnie 
działającej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, region zyskał na atrakcyjności również w branży obiektów prze-
mysłowych, o charakterze produkcyjno-magazynowym. Potwierdzają to plany inwestycyjne Panattoni Europe dotyczą-
ce budowy centrum logistycznego oraz zainteresowanie płynące ze strony nowych inwestorów.

Bydgoszcz is one of the largest cities in Poland and one of the top ten in terms of population. Bydgoszcz is increasingly active
economically with an above-average level of entrepreneurship. Due to the presence of important foreign and domestic inve-
stors in the region, a number of investments in infrastructure and a very active Pomeranian Special Economic Zone, the 
region has been significantly gaining in attractiveness in the sector of industrial production and warehouse use. This is 
confirmed by investment plans of Panattoni Europe which is to build a logistics centre in the City as well as an increasing 
interest from new investors.

Bydgoszcz coraz mocniej zaznacza swoją obecność na krajowej mapie magazynowo-przemysłowej i jest najprężniej roz-
wijającym się ośrodkiem gospodarczym w regionie, z dogodną lokalizacją, rozwijającą się infrastrukturą komunikacyjną 
czy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowniczą. Dzięki ostatnio realizowanym inwestycjom staje się centrum 
produkcyjno-magazynowym pierwszego wyboru w regionie kujawsko-pomorskim. Dla właścicieli oraz najemców nieru-
chomości logistycznych jest rynkiem posiadającym ogromny potencjał do wzrostu. Rozwój gospodarczy miasta, a szcze-
gólnie sektora produkcyjnego, generuje coraz większe zapotrzebowanie na usługi magazynowo-logistyczne. Bydgoszcz, 
położona w trójkącie między Warszawą, Poznaniem i Trójmiastem, jest doskonałym miejscem dla rozwoju rynku ma-
gazynowo-logistycznego. Centralna lokalizacja zapewnia doskonałe skomunikowanie z portami morskimi w Gdańsku 
i Gdyni oraz dużymi ośrodkami gospodarczymi takimi jak Berlin czy Wrocław. Kilka lat temu dostrzegliśmy ten poten-
cjał uruchamiając tutaj swoje inwestycje w postaci nowoczesnych powierzchni magazynowych. W Bydgoszczy realizujemy 
dwa projekty Waimea Logistic Park Bydgoszcz oraz Moduły Magazynowo-Produkcyjne. Zapotrzebowanie na miejskie 
formaty magazynowe związane jest z dynamicznym rozwojem średnich i małych firm z branży e-commerce, opakowań, 
dystrybutorów produktów codziennego użytku i małej produkcji, które poszukują mniejszych powierzchni, łączących 
w sobie funkcje magazynu, biura i często też powierzchni wystawienniczej. Podjęte przez nas przedsięwzięcie pozwala 
stworzyć jedno z największych i najnowocześniejszych centrów logistycznych Bydgoszczy, którego łączna powierzchnia 
wyniesie ponad 93 000 m2. Realizacje Waimea Holding są dowodem dużej atrakcyjności regionu. Dynamiczny wzrost 
sektora branży e-commerce, a także rozwój infrastruktury w Polsce sprawiają, że takie lokalizacje jak Bydgoszcz stają się 
naturalnym wyborem branży logistycznej. 

Bydgoszcz is increasingly marking its presence on the national warehouse and industrial map and is the most dynamically 
developing economic centre in the region, with a convenient location, developing communication infrastructure, and 
qualified and experienced staff. Thanks to recently implemented investments, it becomes the first-choice production and 
warehouse centre in the Kuyavian-Pomeranian region. For owners and tenants of logistics real estate, it is a market with great 
potential for growth. The economic development of the City, in particular the production sector, generates an increasing 
demand for warehouse and logistics services. Bydgoszcz, located in the triangle between Warsaw, Poznań and the Tri-City, is a 
great place for the development of the warehouse and logistics market. The central location ensures excellent communication 
with seaports in Gdańsk and Gdynia as well as large economic centres such as Berlin or Wrocław. A few years ago, we 
noticed this potential by launching our investments here in the form of modern warehouse spaces. In Bydgoszcz, we are 
realising two projects: Waimea Logistic Park Bydgoszcz and Warehouse-Production Modules. The demand for urban storage 
is associated with the dynamic development of medium and small e-commerce and packaging companies, distributors of 
daily use products and small production companies, which are looking for smaller areas, combining the functions of a 
warehouse, office and often exhibition space. The undertaking allows to create one of the largest and most modern logistics 
centres in Bydgoszcz, with a total area of over 93,000 m2. Holding Waimea projects prove the high attractiveness of the 
region. The dynamic growth of the e-commerce sector and the development of infrastructure in Poland make such locations 
as Bydgoszcz a natural choice for the logistics industry.

Robert Dobrzycki, CEO Europe; Panattoni Europe Sp. z o.o.

Andrzej Rosiński, CEO; Waimea Holding S.A.

Sukcesy i referencje | Success stories and references
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TERENY INWESTYCYJNE
INVESTMENT AREAS

CHEMICZNA/HUTNICZA 1:

CHEMICZNA/HUTNICZA 2:

CHEMICZNA/HUTNICZA 3:

Nazwa | Site name: Teren inwestycyjny objęty patronatem Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Investment area (The patronage of the 
Pomeranian Special Economic Zone)
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow. | Max. available area:  82 ha  w tym  dostępne do 
zabudowy: 22 ha; 10 ha; 3 ha;  8,39 ha; 10,85 ha
Max. available area  82 ha including areas available for development:
22 ha; 10 ha; 3 ha; 8,39 ha; 10,85 ha
Właściciel | Owner: Osoba prawna | Legal Entity

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa, 
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa,  
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa,  
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Nazwa | Site name:  Teren inwestycyjny objęty patronatem Pomorskiej 
Specjalnej Strefy  Ekonomicznej | Investment area (The patronage of the 
Pomeranian Special Economic Zone)
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow.  | Max. available area : 8,92 ha
Właściciel | Owner: Osoba prawna | Legal Entity

Nazwa | Site name: Teren inwestycyjny objęty patronatem Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Investment area (The patronage of the 
Pomeranian Special Economic Zone)
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow. | Max. available area: 30 ha
Właściciel | Owner: Osoba prawna | Legal Entity
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PETERSONA/MATUSZEWSKIEGO 

ERNSTA PETERSONA 1:

ERNSTA PETERSONA 2:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa,  
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa,  
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Local Zoning Plan: Teren obiektów produkcyjnych, magazynów | The area of 
production and warehouse facilities 
Istniejąca infrastruktura | Existing infrastructure:  Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja ściekowa, sieć gazowa,  
telekomunikacja | Electricity, water supply, sewage discharge, gas, telecommunication

Nazwa | Site name: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny | 
Bydgoszcz Industrial and Technological Park 
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow. | Max. available area: 20 ha
Właściciel | Owner: Osoba prawna | Legal Entity

Nazwa | Site name: Teren inwestycyjny objęty granicami Pomorskiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Investment area included in the  
Pomeranian Special Economic Zone 
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow. | Max. available area: 2,3951 ha
Właściciel | Owner: Miasto Bydgoszcz | The City of Bydgoszcz

Nazwa | Site name: Teren inwestycyjny objęty granicami Pomorskiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej | Investment area included in the  
Pomeranian Special Economic Zone
Lokalizacja | Location: Bydgoszcz
Maks. dostępna pow. | Max. available area : 4,5190 ha
Właściciel  | Owner: Miasto Bydgoszcz | The City of Bydgoszcz
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Turystyka i kultura | Tourism and culture

TURYSTYKA I KULTURA
TOURISM AND CULTURE

Zaplecze konferencyjno-noclegowe 
Conference and accommodation facilities

Rozrywka
Entertainment

Kultura
Culture

Obiekty sportowe
Sports facilities

stadiony | stadiums: 7

kryte pływalnie | indoor swimming pools: 11

boiska | sports fields: 23

kryte lodowiska | indoor ice rink: 1

hale sportowe | sports halls: 39

kręgielnie | bowling clubs: 2

korty tenisowe | tennis courts: 54

korty do squasha | squash courts: 2

ściany wspinaczkowe | climbing walls: 3

przystanie kajakowe, wioślarskie i żeglarskie | canoe, 

rowing and yachting marinas:  9

tory kartingowe | karting tracks: 2

tor regatowy | regatta course: 1

ośrodki rekreacji konnej | horse recreation centers: 3

strzelnica sportowa | sport shooting range: 4

stok narciarski | ski slope: 1

pole golfowe | golf course: 1

skatepark | skatepark: 2

wakepark | wakepark: 1

Bydgoski Tramwaj Wodny | water tram: 2 linie | routes

stacje Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego |  

Bydgoszcz Agglomeration Bike stations: 55

rowery miejskie  | city bicycles:  590

liczba galerii artystycznych | number of art galleries: 18

liczba teatrów | number of theatres: 2

liczba muzeów | number of museums: 17

opera | opera: 1

filharmonia | philharmonic: 1

więcej | more: www.visitbydgoszcz.pl

baza konferencyjna | conference facilities: 26

liczba kin | number of cinemas: 7

liczba galerii handlowych | number of shopping malls: 11

liczba restauracji | number of restaurants: 191

inne obiekty noclegowe  | other accommodations: 20

hotele | hotels: 30

Źródło: opracowania własne; Główny Urząd Statystyczny; Usługi biznesowe w Bydgoszczy (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych); Bydgoszcz w liczbach (Urząd 
Miasta Bydgoszczy); uchwały Rady Miasta Bydgoszczy; Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy; Bydgoskie Centrum Informacji; Randstad Polska Sp. z o.o.
Source: own work; Statistics Poland; Business Services in Bydgoszcz (Association of Business Service Leaders); Bydgoszcz in numbers (Bydgoszcz City Hall); Bydgoszcz City 
Council resolutions; Bydgoszcz Airport; University of Science and Technology; Kazimierz Wielki University; WSB University in Toruń, Faculty of Finance and Management  
in Bydgoszcz; Bydgoszcz Information Centre; Randstad Polska Sp. z o.o.

Fotografie: Robert Sawicki; archiwum Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Photographs: Robert Sawicki; archives of Bydgoszcz Regional Development Agency





Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Bydgoszcz Regional Development Agency

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel. +48 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl

www.barr.pl
www.bydgoszcz.pl

Wsparcie dla inwestora | The investor support 

Dedykowany Project Manager dla każdego projektu inwestycyjnego 
Dedicated Project Manager assigned to individual investment project

Analizy rynku i zbieranie danych pod indywidualne zapytanie inwestora  
Market research and bespoke analysis of investors related data

Pomoc w zakresie wyboru lokalizacji i rekrutacji kadry pracowniczej  
Assistance in location assessment and staff recruitment  

Pomoc w zakresie pozyskania zachęt inwestycyjnych i funduszy unijnych
Assistance in access to investment incentives and EU funds

Wparcie promocyjne i szkoleniowe
Dedicated promotional projects and training programs 

Spółka dedykowana obsłudze inwestorów
The Agency is dedicated to providing services to investors

The task is co-financed from the funds of the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for the years 2014-2020 
and from the budget of the Bydgoszcz Regional Development Agency.  
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