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2021 rok 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne 

rzeki Gwdy i wyspa miejska 



Rewitalizacja przestrzeni miejskiej o pow. 30 ha. 
Ograniczenie zjawisk kryzysowych w sferze 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.  
Integracja społeczna.  
Aktywizacja i wsparcie grup zagrożonych 
marginalizacją, w tym osób starszych  
i z niepełnosprawnościami. 
 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
miasta Piły w celu nadania jej nowych funkcji 
społecznych,  gospodarczych, kulturalnych  
i rekreacyjnych. Infrastruktura rekreacyjna  
i sportowa, w tym: przystanie na rzece 
Gwdzie, ścieżki rowerowe i chodniki, 
skatepark, tor rolkowy, kalistenika, boiska 
sportowe, place zabaw; energooszczędne 
oświetlenie terenu, obiekt mostowy,  
monitoring wizyjny, nasadzenia zieleni 

Cel projektu Przedmiot projektu 





Tereny nad rzeką Gwdą od strony ul. Dąbrowskiego stanowiły 
nieużytki, tereny zdegradowane. 
 
Istniejący park na wyspie miejskiej wymagał zagospodarowania  
i odnowienia. 

Źródło: Open Street Map 



Kolejne etapy zagospodarowywania terenów nadrzecznych: 

2015 rok 
Przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej 

 
WRPO 2007-2013 

Projektowanie dla 30 ha 

2011-2014 
Pilska Strefa Aktywności 

Turystycznej 
 

WRPO 2007-2013 
Inwestycja zrealizowana 

2018-2021 
Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w Pile - tereny 
nadrzeczne rzeki Gwdy i 

północna część wyspy 
miejskiej 

WRPO 2014-2020 
Inwestycja zrealizowana 

2021-2023 
Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w Pile - tereny 
nadrzeczne rzeki Gwdy - 

II etap 
Pożyczka JESSICA 2 – 

WRPO 2014-2020 
Inwestycja w realizacji 

2023 
Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w Pile - tereny 
nadrzeczne rzeki Gwdy - 

III etap 
Inwestycja planowana 







Montaż kładki pieszo-rowerowej 

Budowa 
skataparku  
i toru rokowego 

Roboty budowlane  





ciągi pieszo-rowerowe, ławki, 
kosze, stacja naprawy rowerów, 
energooszczędne oświetlenie, 
urządzenie zieleni, monitoring 
wizyjny – otwarcie wyspy dla 
rowerzystów i pieszych, poprawa 
bezpieczeństwa 







Jeden z największych i najnowocześniejszych  
w kraju - skatepark o powierzchni 3387 m kw. 

Boiska 
wielofunkcyjne  
do gry w siatkówkę 
 i koszykówkę 



Posłuchaj spotu radiowego o projekcie: 



Kliknij poniżej i obejrzyj krótki film z otwarcia 
obiektów na terenach nadrzecznych (33 sek.) 

Kliknij poniżej i obejrzyj dłuższy film z otwarcia 
obiektów na terenach nadrzecznych (3 min. 24 sek.) 







Projekt w realizacji – 
 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap 

• powstaną m. in. wielostrefowy plac zabaw, boiska, ścieżki rowerowe,  
• plac do gry w bule, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 



Źródło: www.visit.alsace 
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