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ZASADY



Pięć wymogów instytucji certyfikującej C.R.O.W – najlepsza znana metodologia 

• Spójność - 100% źródeł i celów podroży powinno być dostępnych na rowerze,

• Bezpośredniość - trasy rowerowe powinny oferować jak najkrótsze połączenia. 
Współczynnik bezpośredniości wiąże się ze współczynnikiem wydłużenia, który jest 
definiowany jako stosunek odległości pomiędzy rzeczywistą drogą niezbędną do 
pokonania pomiędzy dwoma punktami a prostą linią między nimi. Dodatkowo wiąże się 
ze współczynnikiem opóźnienia wywołanym np. oczekiwaniem na sygnalizacji świetlnej

• Bezpieczeństwo - infrastruktura rowerowa powinna minimalizować liczbę punktów 
kolizji z innymi pojazdami i pieszymi, zapewniać dobrą widoczność oraz separować lub 
integrować ruch rowerowy z kołowym w zależności od prędkości i natężeń, 

• Wygoda – infrastruktura rowerowa powinna ograniczać straty energii, minimalizować 
liczbę zatrzymań, ograniczać pochylenia podłużne oraz zapewniać wysoką równość 
nawierzchni bez krawężników,

• Atrakcyjność - trasa rowerowa musi odpowiadać potrzebom użytkowników, zapewniać 
bezpieczeństwo społeczne oraz być dopasowana do otoczenia. Powinna być dobrze 
powiązana z funkcjami miasta oraz przebiegać w sąsiedztwie zieleni. 
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Długodystansowe trasy rowerowe na terenie województwa 
zachodniopomorskiego 

• misja - promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim

• główny cel - wyznaczenie głównych wojewódzkich turystycznych tras 
rowerowych

• realizacja spójnej koncepcji sieci tras rowerowych od 2015 roku

• opracowana koncepcja wyznaczyła 12 głównych tras rowerowych na terenie 
województwa

• 4 z nich otrzymały najwyższy priorytet (1138 km)

• realizator – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Weojewódzkich



Główne cele projektu:

• skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę tras rowerowych na 
obszarach cennych przyrodniczo,

• ochrona obszarów cennych przyrodniczo, 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (separacja rowerzystów od 
samochodów),



Realizacja projektu wpłynie na powierzchnię siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony
(łącznie na 137,9 ha obszarów cennych przyrodniczo), na liczbę wspartych form ochrony (7 obszarów:

Rezerwat „Łazy”, OChK „Koszaliński Pas Nadmorski”, OChK „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki”.

Obszary Natura 2000:

Dorzecze Parsęty, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Jezioro Bukowo, Jezioro Kopań. Projekt wpłynie
również na ochronę siedlisk roślinnych (10 szt.).

Siedliska chronione to:

Ujścia rzek (estuaria), Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, Nadmorskie wydmy białe, Nadmorskie
wydmy szare, Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, Grąd subatlantycki, Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe, Zalewy i jeziora przymorskie (laguny), Kwaśne dąbrowy , Kwaśne buczyny.

Efektem realizacji projektu na obszary cenne przyrodniczo będzie zmniejszenie antropopresji na tych
obszarach. Człowiek przestanie zadeptywać chronione walory środowiska, bo będzie się poruszał po szlakach
do tego wyznaczonych. Trasy rowerowe odpowiednio wytyczone ograniczą poruszanie się rowerzystów po
tych obszarach, a także pozwolą na ograniczenie penetracji lasów przez turystów. Teren stanie się bardziej
atrakcyjny przyrodniczo i chętniej podziwiany i odwiedzany przez turystów.

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo jako 
główny argument we wniosku o dofinansowanie! 





Odcinek przez wydmę – obszar Natura 2000



Odcinek pozamiejski – obszar Natura 2000



Odcinek pozamiejski – droga wojewódzka



Odcinek miejski – Kołobrzeg
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Długodystansowe trasy rowerowe na terenie województwa małopolskiego 
– VeloMałopolska

• VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie 
Małopolskim

• Największy projekt budowy wojewódzkiej sieci tras rowerowych w Polsce 

• 8 długodystansowych tras rowerowych o długości prawie 1000 km

• Obecnie 300 km tras w najwyższym europejskim standardzie 

• Planowany termin zakończenia 2020 rok

• Realizator – Zarząd Dróg Wojewódzkich 













Kładka rowerowa nad Skawiną



dobra praktyka
singletrack



MTB (trasy kolarstwa górskiego/single track) na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego 

• Projekt realizowany w ramach partnerstwa gmin Jelenia Góra, Podgórzyn, 
Piechowice oraz instytucji Karkonoski Park Narodowy i Nadleśnictwo Śnieżka 
oraz Szklarska Poręba, 

• Długość sieci tras – 70 km (45 km single track + 25 km istniejące drogi) ,

• Realizator – Partnerstwo Gmin Jelenia Góra (lider), Piechowice, Podgórzyn 
(wspólne postępowanie na projekt i realizację – podział kosztów proporcjonalnie 
do ilości km tras budowanych na terenie danej gminy),

• Wartość projektu – 280 tyś zł projekt + 4,1 mln zł budowa. 







Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polskočeském příhraničí |  Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

https://www.youtube.com/watch?v=AEHhlf385U0&feature=youtu.be 





Dziękuję za uwagę 
Daniel Chojnacki 


