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BIAŁYSTOK 
– miasto wysokiej jakości 

życia!

Białystok znalazł się w czołówkach krajowych i zagranicznych 
rankingów dotyczących jakości życia, m.in. w rankingu:

• Tygodnika „Wprost”, 

• „Diagnozy Społecznej” Rady Monitoringu Społecznego, 

• Brytyjskiego dziennika „The Guardian”.



Przebieg drogowych i kolejowych szlaków tranzytowych

Berlin

Tallin

Kowno

Ryga

Mińsk
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Projekty drogowe w BOF - Białystok

Trasa Generalska

ul. Lodowa

Trasa Niepodległości

ul. Ciołkowskiego

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA



INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Kluczowe projekty drogowe w BOF

Przebudowa DW 682  oraz DW 678  Kleosin – ŁapyPrzebudowa DW 676 Białystok – Supraśl

Źródło: http://www.poranny.pl/motofakty/aktualności z 8 maja 2018 r. Źródło: http://www.wspolczesna.pl/motofakty z 5 kwietnia 2017 r.

Przebudowa DW 685  Zabłudów – granica 

gminy Zabłudów

Źródło: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152512 z 22 lutego 2018 r.



Lotnisko „Krywlany” w Białymstoku –

budowa nowego pasa startowego

KRYWLANY

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA



Transport zbiorowy

W Białymstoku:

• zakup 161 sztuk nowych autobusów

• długość wybudowanych /przebudowanych dróg  - 15,094 km

• budowa systemu elektronicznej informacji pasażerskiej oraz 

wprowadzenie Białostockiej Karty Miejskiej

w 2016 r. komunikacją miejską przewożono

mieszkańców 7 gmin, obsługując 43 linie

autobusowe. Ogólna długość linii

autobusowych w gminach BOF wyniosła 591

km. Liczba pasażerów przewiezionych

taborem komunikacji miejskiej ukształtowała

się na poziomie 101,7 mln.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Funduszy Europejskich [data dostępu: 13.10.2017 r.]

Długość bus-pasów: 13,6 km

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA



Rozwój niskoemisyjnego transportu

publicznego

Rozwój transportu rowerowego

Projekt partnerski: 

Rozwój transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Koszt ogółem: ok. 160 mln zł

Koszty kwalifikowalne: ok. 148 mln zł

Dofinansowanie: ok. 90 mln zł

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

1. Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

2. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum 

przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

3. Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

Projekty komplementarne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 



Drogi rowerowe

Łączna długość dróg rowerowych na terenie 

BOF wynosi 149,2 km i stanowi 32,1% ogółu 

dróg rowerowych w województwie podlaskim. 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA



BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa

W Białostockiej Komunikacji Rowerowej funkcjonuje:

• 50 stacji rowerowych na terenie Białegostoku

• 2 stacje rowerowe w gminie Choroszcz

• 2 stacje rowerowe w gminie Juchnowiec Kościelny

574 rowery, w tym 20 tandemów i 20 rowerów dla dzieci.

Liczba wypożyczeń 2014 - 2017: 1 818 781

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej 

[data dostępu: 09.01.2018 r.]

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA



Zasoby mieszkaniowe - 412 mieszkań na 1000 ludności. Obserwowany jest 

wzrost zasobów mieszkaniowych, jak i przeciętnej powierzchni mieszkań. 

Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wśród ludności ogółem BOF 

wynosi 89,7%.

Dochody gmin (łącznie z miastem Białystok)

przypadające na 1-go mieszkańca kształtują się

na poziomie 4778 zł.

MATERIALNE WARUNKI ŻYCIA



AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA, PRACA

• Zarejestrowanych jest 45,9 tys. 

podmiotów gospodarki 

narodowej (bez osób 

prowadzących gospodarstwa 

indywidualne w rolnictwie).

• Powstało 3,9 tys. nowych 

podmiotów gospodarki 

narodowej.

Na terenie BOF pracowało (poza 

podmiotami gospodarczymi o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz 

gospodarstwami indywidualnymi 

w rolnictwie) 102,5 tys. osób. Liczba 

bezrobotnych zarejestrowanych 

na terenie BOF wyniosła 16,2 tys. 

Osoby bezrobotne na terenie BOF 

stanowiły 33,4% bezrobotnych 

ogółem zarejestrowanych

w województwie podlaskim. 

GOSPODARKA



Wiodące branże w gospodarce 

Technologie informatyczne Przemysł elektrotechnicznyPrzemysł elektromaszynowy

Przemysł budowlany Przemysł przetwórstwa 

żywności
Produkcja napojów 

alkoholowych

GOSPODARKA



Dzielnica Nauki i Przemysłu w Białymstoku

PODSTREFA BIAŁYSTOK

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

KAMPUS

BPN-T 

POLITECHNIKA 

BIAŁOSTOCKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Podstrefa Białystok

Politechnika Białostocka 

Uniwersytet Medyczny 

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Inwestor: Uniwersytet w Białymstoku

GOSPODARKA



Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

(*) wg stanu na dzień 30.04.2018 r.       

Inkubator Technologiczny Centrum Technologiczne

43 lokatorów (*) 21 lokatorów (*)

IT

automatyka
i elektronika

branża 
medyczna

DOMINUJĄCE 

BRANŻE

Źródło: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny [data dostępu: 22.05.2018 r.]

GOSPODARKA



Nowe tereny inwestycyjne w BOF

GOSPODARKA

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:

 Powierzchnia: ok. 64 ha.

 Wartość projektów: 79,3 mln zł.



• 203 placówki wychowania 

przedszkolnego obsługujące 15,2 tys. 

dzieci. 

• 96 szkół podstawowych dla dzieci i 

młodzieży

• 57 szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży, w których kształci się łącznie 

15,5 tys. uczniów. 

EDUKACJA



Rozwój kształcenia zawodowego

Projekt „Dobry Zawód – Fajne Życie – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

EDUKACJA

 Wartość projektów: 77 mln zł.

Centrum Kompetencji BOF;

Centrum Nauki BOF;

Projekty zintegrowane w szkołach 

zawodowych.



EDUKACJA WYŻSZA

• Uniwersytet w Białymstoku

• Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku 

• Politechnika Białostocka

13 uczelni wyższych 

w tym publiczne:

EDUKACJA



Powierzchnia o szczególnych 

walorach przyrodniczych prawnie 

chroniona na terenie BOF wynosi 

52,3 tys. ha, co stanowi 30,3% jego 

powierzchni ogólnej. Lasy w 

gminach BOF zajmują obszar 63,1 

tys. ha i stanowiły 10,1% ich 

ogólnej powierzchni w 

województwie podlaskim. 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE



Ochrona środowiska

• Wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Gospodarki Odpadami dla aglomeracji 

białostockiej –Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

• Modernizacja oświetlenie ulicznego.

• Wdrożenie efektywnego zarządzania 

gospodarką wodno-ściekową –

modernizacja systemów dystrybucji wody 

i odprowadzania ścieków.

• Modernizacja indywidualnych źródeł 

energii cieplnej i elektrycznej.

• Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej.

Wartość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska na obszarze BOF

wynoszą 59,8 mln zł i stanowią 53,1% ogółu tego rodzaju nakładów w województwie

podlaskim.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE



Obiekty kultury:

• 39 bibliotek publicznych 

• 12 muzeów i oddziałów muzealnych, 

• 3 galerie sztuki 

• 6 teatrów i instytucji muzycznych

• Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki 

w Białymstoku

CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE



• Realizacja gminnej/osiedlowej infrastruktury publicznej – place 

zabaw, boiska, siłownie „pod chmurką”.

• Rewitalizacja przestrzeni publicznej.

CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE



Rozwinięcie oferty kulturalno-edukacyjnej i rozrywkowo-sportowej

miasta Białegostoku: budowa Stadionu Miejskiego, Opery i Filharmonii

Podlaskiej, hali widowiskowo-sportowej (w przygotowaniu), instytucji

popularyzującej naukę – „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy”

(w przygotowaniu).

CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE



Podsumowując

BOF to obszar o wysokiej jakości życia, ponieważ:

1. Oferuje swoim mieszkańcom wysoki poziom materialnych warunków życia;

2. Sukcesywnie wzrasta liczba miejsc pracy;

3. Zagwarantowana jest wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach 

kształcenia, w szczególności edukacja zawodowa rozwijana w ramach 

Centrum Kompetencji BOF;

4. Ochrona środowiska, jakość powietrza i gospodarka niskoemisyjna stanowią 

priorytet w działaniach miast i gmin BOF;

5. Wdrażane są inteligentne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej i 

społecznej;

6. Sprawnie funkcjonuje transport zbiorowy oraz dynamicznie rozwija się sieć 

dróg rowerowych;

7. Oferta kulturalna, sportowa oraz rekreacyjna wraz z posiadaną infrastrukturą 

pozwala mieszkańcom na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego;

8. Białystok, jako rdzeń tego obszaru, wygrywa w wielu krajowych i 

międzynarodowych rankingach dotyczących m.in.: jakości życia, 

bezpieczeństwa, zdrowia i czystości!



Dziękuję za uwagę!


