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1. Przesłanki opracowania koncepcji 
 

Dokument "KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO - uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych" został opracowywany na zlecenie 
Samorządu Województwa Pomorskiego, pod nadzorem Departamentu Turystyki, w roku 2018.   

Ma on na celu przygotowanie rekomendacji dla kompleksowego zaplanowania sieci tras rowerowych 
na terenie całego województwa pomorskiego, uwzględniającego inwestycje realizowane w ramach 
Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - R-10  
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9".  

Opracowanie wskazuje możliwości utworzenia mającej 271 km długości rowerowej trasy 
"Subregionalnej", biegnącej przez centralną część województwa pomorskiego w kierunku 
równoleżnikowym. Może ona w perspektywie roku 2025 stać się trasą rowerową o znaczeniu 
międzynarodowym, a nawet nową trasą rowerową europejskiej sieci EuroVelo.  

Dokument składa się z następujących części: 

1. Charakterystyka trasy "Subregionalnej", uwarunkowania i rekomendacje jej rozwoju; 
2. Mapa poglądowa całej trasy w skali 1 : 200 000; 
3. Mapy poglądowe trasy (27 arkuszy) w skali 1 : 25 000; 
4. Mapy szczegółowe trasy z ewidencją gruntów (615 arkuszy) w skali 1: 2 000; 
5. Karty zadań (157 kart), wskazujące na zakres rekomendowanych inwestycji na poszczególnych 

odcinkach trasy z jej szczegółową charakterystyką.  

Koncepcja identyfikuje również inne trasy lokalne i regionalne, pokazując na możliwości ich 
wzajemnego powiązania i utworzenia regionalnego systemu (sieci) tras rowerowych, uwzględniających 
inwestycje już zrealizowane, powstające i planowane.   

Dokument opracowywany został przez zespół ekspertów zewnętrznych, a w jego przygotowaniu 
aktywnie uczestniczy zespół Departamentu Turystyki UMWP i partnerzy lokalni. W ramach realizacji 
zadania przeprowadzono także szereg konsultacji i spotkań roboczych. 

W wyniku realizacji dokumentu możliwe będzie poszerzenie zakresu Regionalnego Programu 
Strategicznego "Pomorska Podróż" w zakresie wskazania priorytetowych tras rowerowych  
w województwie pomorskim, jak również rekomendacje dla aktualizacji regionalnych i lokalnych 
opracowań planistycznych, jak np. Plan Zagospodarowania Województwa Pomorskiego 2030.  

Zidentyfikowane zostały działania wielu podmiotów, pozwalając na ich koordynację i ukierunkowanie 
na osiągnięcie spójności regionalnej sieci tras rowerowych i poprawę warunków rozwoju turystyki 
rowerowej.  Przewidywane jest również w oparciu o niniejszy dokument podjęcie działań, związanych  
z realizacją koncepcji. Będą to działania inwestycyjne, planistyczne, informacyjne itp.  

Zakłada się także podpisanie szeregu porozumień lokalnych, regionalnych, a także listów i deklaracji  
o randze krajowej i międzynarodowej, pozwalających na rozpoczęcie realizacji trasy "Subregionalnej"  
i pozostałych tras rowerowych w perspektywie lat 2019-2025 w skali ponadregionalnej.  

  



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

6 
 

 

2. Określenie obszaru realizacji "Koncepcji" i proponowana struktura 
sieci tras rowerowych w regionie pomorskim. 

 

Obszar opracowania dokumentu określony został w umowie na wykonanie zadania jako teren 
powiatów: bytowskiego, kościerskiego, starogardzkiego, gdańskiego, tczewskiego, malborskiego  
i sztumskiego.  

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji Subregionalnej Trasy Rowerowej była określona w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 trasa międzynarodowa nr 4, 
zwana "Trasą Tysiąca Jezior". W ramach koncepcji opracowany został przebieg trasy w województwie 
pomorskim. Koncepcja uwzględnia przede wszystkim zachowanie spójności trasy  (jakości, standardu  
i oznakowania) w województwie pomorskim, nawiązując do standardu w woj. zachodniopomorskim. 
Docelowo da to możliwość utworzenia nowego szlaku EuroVelo z Berlina w kierunku krajów bałtyckich, 
co ustalono w roku 2017 w czasie spotkań roboczych obu województw i ECF.  

Rysunek 1 przedstawia proponowany przebieg "Subregionalnej Trasy Rowerowej" (wraz z wariantami 
przebiegu) oraz opisanych w niniejszej koncepcji tras łącznikowych, powiązanych z tą trasą, na tle sieci 
tras EuroVelo w województwie pomorskim.  

Trasy EuroVelo 9 / WTR, EuroVelo 10 i 13 oznaczone są na rysunku kolorem niebieskim. Kolorem 
fioletowym zaznaczone są łączniki tras EuroVelo. Kolorem zielonym zaznaczona jest Subregionalna 
Trasa Rowerowa, a kolorem żółtym - trasy łącznikowe i pozostałe trasy, wstępnie zidentyfikowane w 
ramach koncepcji.  

W dalszej części opracowania zostaną opisane przebiegi poszczególnych tras w podziale na gminy  
i główne odcinki, różniące się zakresem niezbędnych prac inwestycyjnych, potrzebnych do utworzenia 
tras rowerowych o wysokim standardzie. 

W wyniku prac analitycznych i konsultacji, przeprowadzonych w roku 2018 i uwzględniających 
dotychczas zrealizowane inwestycje oraz plany samorządów lokalnych oraz innych jednostek, a także 
projekty, planowane do realizacji w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorskie Trasy 
Rowerowe...", oraz działań sąsiednich regionów, uwzględniając Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, proponuje się następującą strukturę i układ 
przestrzenny sieci tras rowerowych w województwie pomorskim: 

A. Trasy międzynarodowe sieci EuroVelo i pozostałe trasy międzynarodowe oraz  trasy o randze 
krajowej/międzyregionalnej (realizacja do roku 2020): 

 EuroVelo 10 i EuroVelo 13 (Baltic Sea Cycle Route / Iron Curtain Trail) - trasa Morza 
Bałtyckiego, zgodnie z przebiegiem zaplanowanym w ramach "Pomorskich Tras Rowerowych." 

 EuroVelo 9 i Wiślana Trasa Rowerowa (po obu brzegach Wisły), zgodnie z przebiegiem 
zaplanowanym w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe..." 

 Międzyregionalna Trasa Rowerowa (nr 20) - jako "Subregionalna Trasa Rowerowa", będąca 
przedłużeniem zachodniopomorskiej "Trasy Rowerowej Pojezierzy Zachodniej", nawiązująca 
swoim przebiegiem do zaplanowanej w PZPWP 2030 "Trasy Tysiaca Jezior" (trasy 
międzyregionalnej nr 4), z korektami przebiegu, uwzględniającymi możliwość utrzymania 
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standardu i charakteru trasy zachodniopomorskiej, docelowo mogącej być nowym szlakiem 
sieci EuroVelo (nr 20). Do roku 2020 wykonanie trasy na odcinku granica województwa - 
Miastko, zaplanowanie dalszego przebiegu do realizacji w kolejnych latach. 

Główna oś "Subregionalnej Trasy Rowerowej" docelowo będzie stanowić szlak 
międzynarodowy - EuroVelo nr 20, będący kontynuacją inwestycji województwa 
zachodniopomorskiego. Jednocześnie będzie to krajowa trasa nr 20.  Jej powstanie 
koordynowane będzie przez Samorząd Województwa Pomorskiego wspólnie z innymi krajami 
i regionami. Trasa ta prowadzi równoleżnikowo od granicy z woj. zachodniopomorskim przez 
Miastko, Bytów, Sominy, Kościerzynę, Skarszewy, Pszczółki, Tczew, Malbork, Dzierzgoń do 
granicy z woj. zachodniopomorskim. Posiadać będzie alternatywy - opcjonalne przebiegi, z 
których najważniejszy jest alternatywny przebieg na wschód z Malborka do Elbląga, wzdłuż 
drogi krajowej nr 22.  

B. Trasy regionalne, stanowiące uzupełnienie sieci tras EuroVelo i tras o randze krajowej: 

To trasy, wpisujące się w Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego 2030, łączące trasę "Subregionalną" z trasami EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9 i 
węzłami komunikacyjnymi oraz kluczowymi atrakcjami turystycznymi.  

 Łącznik trasy międzynarodowej sieci EuroVelo i tras o randze krajowej (realizacja do roku 
2020): Krokowa - Hel (R-10); 

 Łącznik trasy międzynarodowej sieci EuroVelo i tras o randze krajowej (realizacja do roku 
2020): Mikoszewo - Krynica Morska (R-10); 

 Łącznik trasy międzynarodowej sieci EuroVelo i tras o randze krajowej (realizacja do roku 
2020): Ustka - Słupsk (R-10), jednocześnie część trasy Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy - 
Chojnice (Szlak "Przez Zielone Serca Pomorza"); 

 Trasa Bytów - Czarna Dąbrówka - Cewice - Lębork - Łeba (szlak "Zwiniętych Torów") 

 Trasa Gdańsk - Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin; 

 Trasa Chojnice - Brusy - Karsin - Kościerzyna - Szwajcaria Kaszubska - Trójmiasto 
(połączenie Kaszub, regionu Jezior Wdzydzkich i Kaszubskiej Marszruty z Trójmiastem) 

 "Kaszubska Marszruta" 

 Szlak Mennonitów i inne szlaki żuławskie. 

C. Trasy lokalne 

Pozostałe trasy i szlaki rowerowe, wytyczane przez samorządy lokalne i organizacje 
turystyczne, urozmaicające ofertę turystyczną poszczególnych odcinków trasy 
subregionalnej. 

 

  



 

Rysunek 1. Przebieg "Subregionalnej Trasy Rowerowej" wraz z wariantami i tras powiązanych oraz alternatywnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Turystyki UMWP.



 

3. Odniesienie "Koncepcji" do przedsięwzięcia strategicznego 
"Pomorskie Trasy Rowerowe" i sieci tras EuroVelo 

 

Pomorskie Trasy Rowerowe to nazwa przedsięwzięcia strategicznego, realizowanego w ramach 
Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorska Podróż". Samorząd Województwa 
Pomorskiego koordynuje prace kilkudziesięciu samorządów lokalnych, w wyniku czego powstać ma 
660 km spójnych i posiadających wysoki standard szlaków rowerowych.  Są to dwie trasy, posiadające 
status EuroVelo: trasa nadmorska (EuroVelo 10 i 13) oraz trasa EuroVelo 9 (jednocześnie Wiślana Trasa 
Rowerowa), prowadząca po obu brzegach Wisły. Model pomorski, w odróżnieniu od modeli 
zachodniopomorskiego i małopolskiego, zakłada współpracę samorządu województwa (jako 
inspiratora przedsięwzięcia, dbającego o jakość i spójność tras i ich oznakowania), z samorządami 
lokalnymi, które są inwestorem. Trasy będą jednolicie oznakowane (w standardzie EuroVelo) i posiadać 
będą jednakowe miejsca odpoczynku rowerzystów. Planuje się także wybudowanie szeregu tras 
łącznikowych, prowadzących np. na Półwysep Helski, czy Mierzeję Wiślaną. Przewidziana jest także 
wspólna kampania promocyjna produktu turystyki rowerowej, który powstanie w wyniku realizacji 
programu budowy tras rowerowych.  

Docelowo sieć Pomorskich Tras Rowerowych (EuroVelo), będzie rozbudowana o kolejne trasy 
międzynarodowe, regionalne i lokalne. Elementem tej sieci ma być właśnie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, której długość (przebieg rekomendowany) wynosi w województwie pomorskim 271 km. 

 

Rys. 2. Sieć tras rowerowych w ramach Pomorskich Tras Rowerowych 
Źródło: materiały Samorządu Województwa Pomorskiego 
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Subregionalna Trasa Rowerowa to robocza nazwa trasy rowerowej, stanowiącej przedłużenie 
zachodniopomorskiej "Trasy Pojezierzy Zachodnich", oznaczonej numerem 20 i budowanej przez 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Trasa w woj. zachodniopomorskim liczyć będzie 332 
kilometry (wg przebiegu podanego przez UMWZP) i rozpoczynać się będzie na granicy niemiecko-
polskiej w pobliżu Cedyni. Duża część tej trasy prowadzić będzie po wydzielonych drogach 
rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych i dawnych liniach kolejowych, a na niektórych odcinkach po 
drogach lokalnych. Przebieg trasy jest bardzo atrakcyjny - prowadzi ona przez atrakcyjne turystycznie 
okolice Pojeziera Zachodniopomorskiego, jak Iński Park Krajobrazowy, Złotów, Złocieniec, Czaplinek. 
Drawsko Pomorskie i Szczecinek oraz dawny poligon wojskowy w Bornym Sulinowie. Trasa ta będzie 
oznakowana znakami R-4 i numerem "20" na niebieskim polu z logo województwa.  

Punktem styku obu tras - pomorskiej i zachodniopomorskiej - będzie granica województw pomiędzy 
miejscowościami Kołtki i Krzeszewo, ok. 8 km na zachód od Miastka. 

Trasa Subregionalna w województwie pomorskim nawiązuje jednocześnie do wskazanej w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 trasy międzyregionalnej nr 4, 
(Trasy Tysiąca Jezior), która według planu przebiega następująco: woj. zachodniopomorskie - 
Krzeszewo (gm. Miastko) - Miastko (m.) - Tuchomie - Bytów - Bytów (m.) - Parchowo - Sulęczyno - 
Stężyca - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) - Stara Kiszewa - Kaliska - Lubichowo - Skórcz - Skórcz (m.) - 
Morzeszczyn - Gniew - Gniew (m.) - Kwidzyn - Kwidzyn (m.) - Prabuty - Prabuty (m.) - Stankowo (gm. 
Prabuty) - woj. warmińsko-mazurskie.  

Przebieg trasy wymaga pewnych korekt w odniesieniu do PZP WP, ponieważ w "Planie..." trasa ta 
została wytyczona głównie po drogach o dużym natężeniu ruchu pojazdów (w tym drogach krajowych  
i wojewódzkich), przy których nie jest planowane wybudowanie wydzielonych dróg rowerowych.  

Jednocześnie na linii wschód-zachód w centralnej części województwa istnieją co najmniej 4 dawne 
linie kolejowe (obecnie nieużytkowane lub rozebrane), które nadają się do adaptacji na drogi 
rowerowe. Są to linie: Miastko-Bytów, Kościerzyna - Pszczółki i Lichnowy - Nowy Staw (linia 
wąskotorowa) oraz Malbork - Małdyty. Zostały one już częściowo wykorzystane na drogi lub szlaki 
rowerowe (np. w gminach Pszczółki, Trąbki Wielkie, Lichnowy, Tuchomie, Miastko, Bytów), a kolejne 
odcinki dróg rowerowych na liniach kolejowych obecnie są w fazie budowy (w gminach Pszczółki, 
Kościerzyna, Nowa Karczma).  

Pomiędzy Bytowem a Kościerzyną, gdzie brak nieczynnych linii kolejowych, istnieją z kolei obecnie 
możliwości wprowadzenia korekt przebiegu dróg leśnych i lokalnych, wynikające z konieczności 
odbudowy dróg i lasów na tym terenie po zniszczeniach, spowodowanych przez nawałnicę z sierpnia 
2017 roku. Dzięki temu możliwe jest atrakcyjne poprowadzenie trasy przez okolice Somin, Dziemian  
i Wdzydzki Park Krajobrazowy.  

Subregionalna Trasa Rowerowa daje możliwość utworzenia sieci tras łącznikowych, łączących 
atrakcyjne części województwa ze sobą. Węzłami szlaków staną się w tym momencie Bytów, 
Kościerzyna i Skarszewy, nastąpi połączenie Kaszubskiej Marszruty z trasami regionalnymi oraz 
włączenie ośrodków takich, jak Starogard Gdański czy Pelplin w sieć regionalną.  

Prace koncepcyjne wskazują obecnie na możliwość relatywnie łatwego wytyczenia trasy na odcinku od 
granicy zachodniej województwa do Malborka. Dalszy przebieg w kierunku wschodnim obecnie jest 
problematyczny z uwagi na poziom koniecznych nakładów, lecz możliwe jest opracowanie przebiegu 
tymczasowego wzdłuż drogi krajowej nr 22 do Elbląga, gdzie szlak łączyłby się z trasą Green Velo. 
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Docelowo trasa Subregionalna w połączeniu z trasą w woj. zachodniopomorskim może stanowić 
podstawę budowania nowej trasy międzynarodowej, nawet rangi EuroVelo. Zakłada się, że trasa  
ta prowadzić będzie co najmniej z Berlina do Malborka, a docelowo co najmniej do Wilna (tu 
połączenie z trasą EuroVelo nr 11) lub Rygi/Tallina. Wstępne uzgodnienia w tej kwestii zostały 
wykonane, a wniosek o utworzenie nowej trasy złożony być musi do końca 2019 roku. Obok 
kluczowych kwestii dotyczących standardu i jakości trasy (nawierzchnia, bezpieczeństwo rowerzystów - 
brak ruchliwych dróg publicznych, brak dużych wzniesień), konieczne jest spełnianie pozostałych 
kryteriów dla szlaków EuroVelo, jak: długość min. 1000 km i przebieg przez co najmniej 2 kraje.  

Przy włączeniu się partnerów takich, jak województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz rządu 
landu Brandenburgii oraz rządów krajów bałtyckich, utworzenie trasy jest realne w perspektywie 2022 
roku. Niezbędne będą jednak działania inwestycyjne, związane z poprawą standardu trasy. Rysunek 3 
przedstawia roboczą propozycję przebiegu tej trasy jako nowego szlaku EuroVelo. 

 

Rys. 3. Propozycja przebiegu trasy EuroVelo 20 przez Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię (ok. 1800 km) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Wykonawcy i Departamentu Turystyki UMWP 
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4. Analiza dostępności komunikacyjnej obszaru, objętego koncepcją 
 

4.1. Dostępność komunikacyjna - połączenia sieci rowerowej z transportem publicznym 
- sugerowane węzły integracyjne 

 

Dostępność trasy subregionalnej zapewniają następujące miejscowości (w nawiasie kilometr trasy, 
liczony od granicy zachodniej województwa): 

 8 km: Miastko (węzeł kolejowy), połączenia lokalne ze Słupskiem i Szczecinkiem (obecnie linia 
kolejowa w przebudowie); 

 118 km: Kościerzyna (węzeł kolejowy): połączenia lokalne z Gdynią, Gdańskiem, Chojnicami; 
 193 km: Tczew (węzeł kolejowy): połączenia ogólnopolskie;  
 223 km: Malbork (węzeł kolejowy): połączenia ogólnopolskie.  

Tym samym, za kluczowe węzły komunikacyjne (integrujące trasę z siecią komunikacji publicznej, 
przede wszystkim kolejowej) uznać można miejscowości: Miastko, Kościerzyna, Tczew, Malbork. 

W sąsiednich województwach węzłami takimi są: Szczecinek (w województwie zachodniopomorskim)  
i Małdyty (w województwie warmińsko-mazurskim).  

Zgodnie ze standardami EuroVelo, węzły transportu publicznego na trasie tej rangi powinny 
występować co minimum 150 km.  

Kryterium dostępności EuroVelo dla trasy subregionalnej uznać można za spełnione, gdyż odległości 
pomiędzy poszczególnymi punktami trasy (uwzględniając sąsiednie województwa) są następujące: 

 granica województwa - Miastko: 8 km (do kolejnego węzła: Szczecinek - 56 km); 
 Miastko - Bytów - Kościerzyna: 110 km; 
 Kościerzyna - Tczew:  75 km; 
 Tczew - Malbork: 30 km; 
 Malbork - granica województwa: 48 km (do kolejnego węzła - Małdyty - ok. 65 km). 

Średnia odległość między tymi węzłami (na odcinku Szczecinek - Małdyty) wynosi 67,5 km, więc jest 
zbliżona do średniego dystansu, pokonywanego dziennie przez rowerzystę. 
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5. "Wąskie gardła", miejsca niebezpieczne oraz miejsca konfliktów 
 

W czasie wizji lokalnych zidentyfikowano szereg miejsc, które mają charakter "wąskich gardeł"  
i utrudniają / uniemożliwiają przejazd rowerzysty. Miejsca te podzielono z uwagi na charakter na trzy 
zasadnicze grupy:  

 drogi o dużym na natężeniu ruchu i wysokiej prędkości rzeczywistej pojazdów silnikowych,  
a więc niskim bezpieczeństwie rowerzystów (20 odcinków, 42 km), 

 drogi o niskiej jakości nawierzchni - gruntowe, brukowe lub bitumiczne (15 odcinków, 117 km), 

 niebezpieczne przejazdy przez drogi o dużym natężeniu ruchu (4 lokalizacje), 

 miejsca nieprzejezdne z uwagi na brak lub zły stan obiektów inżynieryjnych (13 lokalizacji). 
 

5.1. Odcinki, wymagające poprawy bezpieczeństwa rowerzystów 

 
Za problematyczne odcinki dróg z uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów, należy 25 odcinków trasy,  
o łącznej długości około 46 kilometrów. Na odcinkach tych wskazane jest uspokojenie ruchu lub 
budowa dedykowanej infrastruktury rowerowej (dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych).  

Są to następujące odcinki trasy: 

1. Droga Wołcza Wielka - granica Miastka (gmina Miastko). Na tym odcinku droga powiatowa ma 
duże natężenie ruchu lokalnego przy wysokiej prędkości pojazdów, co stwarza istotne zagrożenie 
dla ruchu rowerzystów (turystów i mieszkańców), docelowo wskazana jest budowa drogi 
rowerowej na odcinku ok. 1,5 km (granica wsi Wołcza Wielka - początek ciągu pieszo-rowerowego  
w Miastku). Droga w zarządzie Powiatu Bytowskiego. 

2. Ulica Dworcowa w Miastku od dworca kolejowego do ul. Wielkopolskiej (gmina Miastko). 
Obecnie na tym odcinku drogi jest duży ruch i brak ciągu pieszo-rowerowego, szeroki chodnik 
pozwala na zbudowanie takiej infrastruktury (odcinek 250 m), następnie wskazane uspokojenie 
ruchu na ul. Dworcowej do ul. Armii Krajowej (ok. 400 m). Droga w zarządzie Powiatu 
Bytowskiego. 

3. Droga wojewódzka nr 206 w Miastku od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego (gmina Miastko). 
Obecnie duże natężenie ruchu, brak ciągów pieszo-rowerowych na odcinku ok. 110 metrów. 
Wskazana przebudowa tego odcinka lub uspokojenie ruchu pomiędzy skrzyżowaniami. Droga  
w zarządzie ZDW Gdańsk. 

4. Ulica Chrobrego w Miastku (gmina Miastko). Obecnie ulica jednokierunkowa do przebudowy,  
z niebezpiecznymi przewężeniami o słabej widoczności. Docelowo po przebudowie i dopuszczeniu 
w obu kierunkach ruchu rowerowego możliwość objazdu centrum miejscowości i odcinka drogi 
krajowej nr 20. Długość odcinka ok. 450 m. Droga w zarządzie gminy Miastko; 

5. Ulica Słowackiego w Miastku - okolica kościoła (gmina Miastko). Na tym odcinku niezbędna 
zmiana organizacji ruchu i udostępnienie dla rowerzystów, z połączeniem z drogami rowerowymi 
przy DK 20/21. Odcinek o długości ok. 80 m. Droga w zarządzie gminy Miastko; 
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6. Droga krajowa nr 21, od ronda z DK 20 do początku trasy na nasypie kolejowym (gmina 
Miastko). Odcinek drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu pojazdów, braku ciągów pieszo-
rowerowych (miejscami chodniki złej jakości, przewężenia) - projektowana przebudowa. Długość 
odcinka 1,6 km. Droga w zarządzie GDDKiA Gdańsk. 

7. Droga krajowa nr 20 w miejscowości Głodowo (gmina Miastko). Odcinek drogi krajowej bez 
poboczy i chodników, przy którym nasyp jest bardzo wysoki, a potencjalny przejazd zlokalizowany 
by był na niebezpiecznym łuku drogi, ponadto w centrum miejscowości część nasypu jest 
wykupiona przez osoby prywatne i znajdują się zerwane wiadukty. Rekomendowana na tym 
odcinku budowa drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 od 
miejsca włączenia się drogi gruntowej w drogę krajową (zachodni kraniec miejscowości) do drogi 
lokalnej w pobliżu jeziora w centrum Głodowa. Długość odcinka ok. 780 m. Droga w zarządzie 
GDDKiA Gdańsk. 

8. Przejazd przez centrum Bytowa, od ul. Stary Dworzec do początku ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul. Styp Rekowskiego, DK20 (gmina Bytów). Drogi o dużym natężeniu ruchu, odcinek 
pozwalający na ominięcie drogi krajowej i przejazd przez centrum (rynek, zamek). Wskazane 
uzupełnienie oznakowania i ciągów pieszo-rowerowych, szczególnie przy ul. 1 Maja. Długość 
odcinka 1,6 km, droga w zarządzie GDDKiA o/Gdańsk (DK20), ZDW Gdańsk i miasta Bytów. 

9. Przejazd przez centrum miejscowości Studzienice, od ul. Dworcowej do ul. Brzozowej (gmina 
Studzienice). Obecnie jest to droga powiatowa o dość dużym natężeniu ruchu, wąskie i nieciągłe 
chodniki, brak ciągów pieszo-rowerowych. W pobliżu miejsce odpoczynku nad jeziorem Kłączno. 
Rekomendowana na tym odcinku budowa ciągu pieszo-rowerowego lub uspokojenie ruchu. 
Długość odcinka ok. 800 m. Droga w zarządzie powiatu bytowskiego. 

10. Droga Studzienice - Sominy (gmina Studzienice). Obecnie jest to droga powiatowa o dość dużym 
natężeniu ruchu i znacznej prędkości rzeczywistej pojazdów, rekomendowana budowa drogi 
rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego przy drodze i w pasie przeciwpożarowym, od ul. Brzozowej 
w Studzienicach do miejscowości Sominy w gminie Studzienice do skrętu na Skoszewo  
w miejscowości Sominy (długość 7,7 km), droga w zarządzie powiatu bytowskiego, pasy 
przeciwpożarowe w zarządzie Nadleśnictwa Lipusz (RDLP Szczecinek). 

11. Droga Sominy - skręt na Dywan (gmina Dziemiany, gmina Studzienice). Obecnie jest to droga 
powiatowa o dość dużym natężeniu ruchu i znacznej prędkości rzeczywistej pojazdów. 
Rekomendowana budowa drogi rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego przy drodze i w pasie 
przeciwpożarowym, od ośrodka "Kaszubski Bór" w Sominach do skrętu na Dywan (długość 1,9 
km). Droga w zarządzie powiatu bytowskiego, powiatu kościerskiego, pasy przeciwpożarowe  
w zarządzie Nadleśnictwa Lipusz (RDLP Szczecinek). 

12. Droga nr 214 od drogi na Juszki do obwodnicy Kościerzyny -DK20 (gmina Kościerzyna). Obecnie 
ruchliwa i pozbawiona chodników / ciągów pieszo-rowerowych droga województwa. 
Rekomendowana budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,4 km. Droga w zarządzie 
ZDW Gdańsk.  

13. Droga lokalna w Liniewie (gmina Liniewo). Nawierzchnia na tym odcinku wymaga remontu, 
dodatkowo wskazane uspokojenie ruchu. Długość odcinka ok. 800 m. Droga gminna.  

14. Droga nr 224 od Głodowa do Skarszew (gmina Liniewo i gmina Skarszewy). Obecnie ruchliwa  
i pozbawiona chodników / ciągów pieszo-rowerowych droga województwa. Rekomendowana 
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budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 8,2 km, częściowo śladem dawnej linii kolejowej, 
od centrum wsi Głodowo w gminie Liniewo przez Wieckowy do ulicy Drogowców w Skarszewach. 
Droga w zarządzie ZDW Gdańsk.  

15. Ulica Drogowców w Skarszewach (gmina Skarszewy). Obecnie wąska, pozbawiona chodników  
i ciągów rowerowych droga, pozwalająca na zachowanie ciągłości trasy bez wjeżdżania w wąskie  
i strome uliczki w centrum Skarszew. Rekomendowana budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy 
Drogowców lub przebudowa drogi z uspokojeniem ruchu. Długość odcinka: 1,4 km. Droga w 
zarządzie gminy Skarszewy.  

16. Droga od ul. Kościelnej w Pszczółkach do centrum Steblewa (gmina Pszczółki, gmina Suchy Dąb). 
Obecnie ruchliwa, pozbawiona chodników i ciągów pieszo-rowerowych droga powiatowa. Długość 
8,4 km. Rekomendowana budowa drogi rowerowej. Droga w zarządzie powiatu gdańskiego 

17. Przejazd przez centrum Tczewa, od ul. Łąkowej, "ślimakiem" na stary most, ul. Jana z Kolna. 
Dość ruchliwe drogi, wskazane uspokojenie ruchu i uzupełnienie infrastruktury rowerowej. 
Długość odcinka ok. 750 m. Droga w administracji miasta.  

18. Droga w Lisewie Malborskim, od zjazdu z mostu tczewskiego do początku dawnej wąskotorówki 
(gmina Lichnowy). Długość ok. 780 m. Brak drogi rowerowej (ruchliwa droga powiatowa, 
konieczność nadkładania trasy na most). Rekomendowana budowa drogi rowerowej. Droga  
w zarządzie powiatu malborskiego.  

19. Droga w Dąbrowie, od drogi rowerowej na Lichnówki do zachodniego krańca miejscowości 
(gmina Lichnowy). Brak drogi rowerowej, wąskie chodniki.  Długość odcinka 500 m. 
Rekomendowana budowa drogi rowerowej. Droga w zarządzie powiatu malborskiego. 

20. Odcinki dróg w Nowym Stawie, ul. Matejki i Mickiewicza (gmina Nowy Staw): nieciągłość drogi 
rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, konieczność uzupełnień.  Droga w zarządzie powiatu 
malborskiego. 

21. Odcinki drogi w miejscowości Laski (gmina Nowy Staw): nieciągłość drogi rowerowej i ciągu 
pieszo-rowerowego, konieczność uzupełnień. Droga w zarządzie powiatu malborskiego. 

22. Odcinki drogi w miejscowości Kościeleczki (gmina Malbork): nieciągłość drogi rowerowej i ciągu 
pieszo-rowerowego, konieczność uzupełnień. Droga w zarządzie powiatu malborskiego. 

23. Droga wojewódzka nr 515 od ul. De Gaulle'a w Malborku (przejazd kolejowy linii na Kwidzyn)  
do Dąbrówki Malborskiej (miasto i gmina Malbork). Obecnie ruchliwa i pozbawiona chodników / 
ciągów pieszo-rowerowych droga województwa. Rekomendowana budowa ciągu pieszo-
rowerowego o długości ok. 4,5 km. Droga w zarządzie ZDW Gdańsk.  

24. Droga wojewódzka nr 515 od centrum Dzierzgonia do dawnego dworca kolejowego (gmina 
Dzierzgoń). Obecnie ruchliwa i pozbawiona chodników / ciągów pieszo-rowerowych droga 
województwa, o nieprzyjaznej dla rowerzystów nawierzchni (kocie łby). Rekomendowana budowa 
ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1,8 km. Droga w zarządzie ZDW Gdańsk.  
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5.2. Odcinki, wymagające poprawy nawierzchni i budowy wydzielonych dróg 
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych 

 

Za odcinki, które uznano za problematyczne z uwagi na niską jakość nawierzchni, gdzie wymagana jest 
poprawa nawierzchni i / lub budowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, uznano 
łącznie 15 odcinków, o łącznej długości ok. 117 km.  

Są to następujące odcinki trasy: 

1. Odcinek Miastko DK21 -Głodowo DK20 (gmina Miastko). Rekomendowana budowa bitumicznej 
drogi rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej o długości 17,8 km. Drogi gminne, powiatowe, 
tereny nadleśnictwa Dretyń. 

2. Odcinek Głodowo DK20 - Kramarzyny (gmina Miastko, gmina Tuchomie). Rekomendowana 
budowa bitumicznej drogi rowerowej na drogach gruntowych i po śladzie dawnej linii kolejowej  
o długości 2,5 km. Drogi gminne.  

3. Odcinek Kramarzyny - Trzebiatkowa (gmina Tuchomie). Rekomendowana budowa bitumicznej 
drogi rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej o długości 3,5 km. Drogi gminne. 

4. Odcinek Trzebiatkowa - Tuchomie, ul. Mickiewicza (gmina Tuchomie). Rekomendowana budowa 
bitumicznej drogi rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej o długości 5,5 km. Drogi gminne. 

5. Odcinek Tuchomie, dawny dworzec - Bytów, ul. Stary Dworzec (gmina Tuchomie, gmina Bytów). 
Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej na drogach gruntowych i po śladzie 
dawnej linii kolejowej o długości 11,6 km. Drogi gminne, fragment czynnej wyłączonej  
z użytkowania linii kolejowej w zarządzie PKP.  

6. Odcinek Sominy droga powiatowa - Dywan (gmina Dziemiany). Rekomendowana budowa drogi 
rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej i wydzielonej z ruchu pojazdów (droga 
leśna) o długości 1,7 km. Droga w zarządzie Nadleśnictwa Lipusz (RDLP Szczecinek).  

7. Odcinek Piechowice - Czarlina (gmina Dziemiany, gmina Kościerzyna). Rekomendowana budowa 
drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej i wydzielonej z ruchu pojazdów  
(w większości droga leśna) o długości 7,1 km. Droga w zarządzie Nadleśnictwa Lipusz (RDLP 
Szczecinek) i Nadleśnictwa Gdańsk (RDLP Gdańsk), oraz drogi gminne, teren Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

8. Odcinek Wąglikowice - Juszki (gmina Kościerzyna). Rekomendowana budowa drogi rowerowej  
o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej i wydzielonej z ruchu pojazdów (w większości droga 
leśna) o długości 2,7 km. Droga w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk (RDLP Gdańsk), oraz drogi 
gminne, teren Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

9. Odcinek Kościerzyna - Liniewo (gmina Kościerzyna, gmina Nowa Karczma, gmina Liniewo). 
Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej  
o długości 16,0 km. Drogi gminne, powiatowe, tereny nadleśnictwa Kościerzyna. 

10. Odcinek Liniewo - Głodowo (gmina Liniewo). Rekomendowana budowa bitumicznej drogi 
rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej o długości 5,5 km. Drogi gminne, powiatowe, tereny 
nadleśnictwa Kościerzyna. 
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11. Odcinek Skarszewy - Sobowidz (gmina Skarszewy, gmina Trąbki Wielkie). Odcinek dawnej linii 
kolejowej Kościerzyna - Pszczółki. Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej  
o długości 12,6 km. Drogi gminne. 

12. Odcinek Sobowidz - Żelisławki (gmina Trąbki Wielkie, gmina Pszczółki): Odcinek dawnej linii 
kolejowej Kościerzyna - Pszczółki. Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej  
o długości 3,4 km. Drogi gminne. 

13. Odcinek Lisewo Malborskie - Dąbrowa (gmina Lichnowy). Odcinek dawnej wąskotorowej linii 
kolejowej. Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej o długości 3,4 km. Drogi 
gminne. 

14. Odcinek Dąbrowa Malborska - Waplewo Wielkie - Kuksy - Dzierzgoń, dawna stacja kolejowa 
(gminy: Malbork, Stary Targ, Dzierzgoń). Odcinek dawnej linii kolejowej Malbork - Myślice. 
Rekomendowana budowa bitumicznej drogi rowerowej o długości 23,2 km. Drogi gminne, tereny 
kolejowe.  

15. Odcinek Myślice (stacja kolejowa) - granica województwa warmińsko-mazurskiego (gmina 
Dzierzgoń). Odcinek dawnej linii kolejowej Malbork - Myślice. Rekomendowana budowa 
bitumicznej drogi rowerowej o długości 2,6 km. Drogi gminne, tereny kolejowe, tereny  
w administracji ALP.  

 

5.3. Niebezpieczne przejazdy przez drogi publiczne 

 

Zidentyfikowano łącznie (poza w/w odcinkami) cztery inne niebezpieczne miejsca, głównie przejazdy 
poprzeczne przez drogi o dużym natężeniu ruchu, wymagające działań inwestycyjnych / zmiany 
organizacji ruchu. Są to: 

1. Przejazd przez DW 235 w miejscowości Dziemiany (gmina Dziemiany): obecnie brak przejazdu 
rowerowego, ruchliwa droga wojewódzka. Rekomendowane wykonanie przejazdu rowerowego, 
droga w zarządzie ZDW Gdańsk. 

2. Przejazd przez drogę powiatową, miejscowość Wąglikowice (gmina Kościerzyna) w gminie 
Kościerzyna: ruchliwa (szczególnie w sezonie) droga powiatowa na Wdzydze, obecnie wąskie 
chodniki w złym stanie, obecnie brak przejazdu rowerowego. Rekomendowane wykonanie 
przejazdu rowerowego, droga w zarządzie ZDW Gdańsk. 

3. Przejazd przez drogę krajową nr 91 w Pszczółkach (gmina Pszczółki): obecnie wyłącznie przejście 
piesze, konieczność wykonania przejazdu i poprowadzenia trasy w kierunku ul. Kościelnej, droga 
w zarządzie GGDKiA o/Gdańsk. 

4. Przejazd przez drogę krajową nr 22 w Malborku (miasto Malbork). Obecnie brak przejazdu 
rowerowego, ruchliwa droga krajowa. Rekomendowane wykonanie przejazdu rowerowego  
z dojazdem do dworca kolejowego, droga w zarządzie GGDKiA o/Gdańsk. 
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5.4. Miejsca nieprzejezdne (zniszczone / niedostępne obiekty inżynieryjne) 

 

Na trasie zidentyfikowano łącznie 13 miejsc, które obecnie są nieprzejezdne z uwagi na zniszczenie lub 
zły stan większych obiektów inżynieryjnych (mostów, przejazdów). Obiekty te wymagają 
poważniejszych inwestycji - remontu, odbudowy, wykonania objazdów. Są to: 

1. Wiadukt kolejowy w miejscowości Dolsko (km 23,2), gmina Miastko - zasypany wiadukt 
kolejowy, konieczność wykonania wjazdów i zjazdów oraz udrożnienie dalszego fragmentu 
trasy (do Piaszczyny). 

2. Wiadukt kolejowy w miejscowości Piaszczyna (km 26,0), gmina Miastko - rozebrany wiadukt 
kolejowy, konieczność wykonania wjazdów i zjazdów.  W pobliżu bardzo wysokie nasypy. 

3. Wiadukt kolejowy nad DK20 przed Tuchomiem (km 41,1), gmina Tuchomie, rozebrany 
wiadukt, konieczność wykonania zjazdu, wjazdu i przejazdu przez DK20. 

4. Odcinek linii kolejowej Półczynek - Bytów (gmina Bytów): odcinek linii kolejowej przed 
Bytowem o długości 1,5 km, obecnie torowisko kolejowe (linia nr 212 Bytów - Korzybie), 
prowadzące do zabytkowego mostu kolejowego. Wymagany wykup gruntów od PKP lub 
poprowadzenie trasy objazdem przez Chomice.  

5. Kładka na rzece Wdzie w miejscowości Czarlina (km 101), gmina Kościerzyna. Drewniana 
kładka pieszo-rowerowa w złym stanie technicznym do kompleksowego remontu / odbudowy. 

6. Most kolejowy na rzece Wierzycy, okolice Wielkiego Klincza (km 123), gmina Kościerzyna. 
Most kolejowy, pozbawiony możliwości przejazdu - konieczność wykonania kładki pieszo-
rowerowej.  

7. Wiadukt w miejscowości Wielki Klincz (km 125), gmina Kościerzyna. Rozebrany wiadukt 
kolejowy, konieczność wykonania wjazdów i zjazdów. 

8. Wiadukt w miejscowości Nowy Barkoczyn (km 130), gmina Nowa Karczma. Rozebrany 
wiadukt kolejowy, konieczność wykonania wjazdów i zjazdów 

9. Most kolejowy na rzece Wietcisie w miejscowości Skarszewy (km 153), gmina Skarszewy. 
Most kolejowy, pozbawiony możliwości przejazdu - konieczność wykonania kładki pieszo-
rowerowej. 

10. Zabytkowy most tczewski na Wiśle (km 194), miasto Tczew. Most obecnie w remoncie, 
docelowo wyłącznie jako obiekt ruchu pieszo-rowerowego.  

11. Kładka przy zamku krzyżackim na Nogacie w Malborku (km 221), gmina Dzierzgoń. Kładka 
pieszo-rowerowa, potencjalnie do remontu. 

12. Wiadukt w miejscowości Kuksy (km 249), gmina Dzierzgoń. Rozebrany wiadukt kolejowy, 
konieczność wykonania wjazdów i zjazdów oraz dojazdu do kąpieliska nad j. Kuksy. 

13. Most kolejowy na rzece Dzierzgoń w pobliżu Dzierzgonia (km 250), gmina Dzierzgoń. Most 
kolejowy, pozbawiony możliwości przejazdu - konieczność wykonania kładki pieszo-rowerowej. 
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6. Przebieg "Subregionalnej Trasy Rowerowej"  
w województwie pomorskim 

 

W wyniku prac analitycznych, konsultacji i wizji terenowych zidentyfikowano wstępnie przebieg trasy 
w województwie pomorskim, jak też w kilku miejscach warianty alternatywne przebiegu. Propozycja ta 
uwzględnia plany i inwestycje samorządów lokalnych oraz możliwości, jakie daje zagospodarowanie 
dawnych linii kolejowych, jak też rekomendację zachowania standardu, jaki posiada trasa w 
województwie zachodniopomorskim.  

Długość trasy w wariancie podstawowym (rekomendowanym) w województwie pomorskim od granicy 
z województwem zachodniopomorskim w Krzeszewie, do granicy z województwem warmińsko-
mazurskim w pobliżu miejscowości Kornele i Myślice, wynosi 271 km. Docelowo większość trasy 
stanowić powinny wydzielone drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej lub 
utwardzonej (w dużej części wykorzystujące dawne linie kolejowe), a pozostała część trasy to głównie 
drogi lokalne. 

Analiza pozwoliła określić docelowe parametry trasy: 

 długość w województwie pomorskim: 271,65 km 
 nowe, wydzielone drogi rowerowe: 161,25 km 
 nowe ciągi pieszo-rowerowe: 5,00 km 
 odcinki poprowadzone w ruchu ogólnym, na których potrzebna jest poprawa nawierzchni 

drogi: 18,55 km 
 odcinki poprowadzone w ruchu ogólnym, gdzie wymagane jest uspokojenie ruchu: 7,00 km 
 odcinki poprowadzone po istniejących drogach rowerowych: 25,65 km 
 odcinki poprowadzone po istniejących ciągach pieszo-rowerowych: 5,00 km 
 odcinki poprowadzone po istniejących drogach w ruchu ogólnym: 50,2 km 
 miejsca odpoczynku na trasie: 46 sztuk 
 budowa / remont / uporządkowanie obiektów na trasie (różnego rodzaju): 50 szt., w tym: 

 remont i budowę mostów i kładek pieszo-rowerowych, 
 udrożnienie zniszczonych wiaduktów kolejowych i innych obiektów inżynieryjnych,  
 zagospodarowanie i rewitalizację terenów dawnych dworców kolejowych, 
 wykonanie liczników rowerowych, 
 wykonanie punktów widokowych i pozostałych elementów zagospodarowania.  

Dodatkowo, zidentyfikowano szereg wariantów trasy, w okolicach: Bytowa, Kościerzyny, na odcinku 
Pszczółki - Tczew, na odcinku Malbork - Myślice - o łącznej długości 75,1 km. W przypadku wyboru 
przebiegu wariantowego, zmieni się przebieg, a tym samym pozostałe parametry trasy.  

Trasa rozpoczynać się będzie w miejscowości Krzeszewo, na granicy z województwem zachodnio-
pomorskim, na zachód od Miastka. Jest to uzgodniony pomiędzy regionami punkt styku z trasą 
zachodniopomorską (Trasą Pojezierzy Zachodnich).   

Następnie drogą powiatową przez Wołczę Wielką trasa prowadzić będzie do Miastka, a stamtąd 
wzdłuż drogi krajowej nr 20 i 21 (planowana budowa wydzielonej drogi rowerowej) prowadzi na 
rozebraną linię kolejową Miastko-Bytów.  
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Dawna linia kolejowa prowadzi wprost do Bytowa, przez Głodowo, Kramarzyny, Trzebiatkową  
i Tuchomie. Trasa przechodzić będzie w Bytowie przez zabytkowy most kolejowy (w roku 2018 
przewidziany jest remont mostu) i dalej, na dworzec kolejowy w Bytowie. W Bytowie możliwe jest kilka 
opcji poprowadzenia trasy przez centrum miasta.  

Następnie z Bytowa trasa prowadzić będzie obok zamku bytowskiego do wsi Mądrzechowo. Stamtąd 
drogami lokalnymi (ten odcinek dość pagórkowaty) przez Rabacino biec będzie drogą powiatową do 
miejscowości Studzienice i dalej, do Somin.  

Z Somin trasa prowadzić będzie drogami leśnymi, odremontowanymi po nawałnicy z sierpnia 2017, 
roku do leśniczówki Dywan, stamtąd lokalną drogą do Dziemian i Piechowic. Od Piechowic przebiegać 
będzie wyremontowanymi drogami leśnymi i kładką na Wdzie do Czarliny, skąd ponownie drogą 
lokalną do Wąglikowic.  

Z Wąglikowic do Kościerzyny przewiduje się dwa możliwe przebiegi. Wariant prostszy w realizacji 
prowadzi w kierunku na Juszki i wzdłuż drogi wojewódzkiej 214 (projektowana droga rowerowa) do 
Kościerzyny. Godny rozważenia jest także wariant, prowadzący wzdłuż drogi powiatowej Wdzydze - 
Rybaki - Kościerzyna - przy założeniu, że powstanie tam wydzielona droga rowerowa. To bardzo 
potrzebne - tak lokalnie, jak i regionalnie - połączenie z uwagi na rangę turystyczną Wdzydz przez 
Rybaki. Dodatkowo, od Wąglikowic do Wdzydz prowadzić będzie łącznik trasy. 

W Kościerzynie trasa biec będzie istniejącymi drogami rowerowymi do dworca kolejowego 
(projektowany węzeł integracyjny).  

Od dworca w Kościerzynie na wschód trasa po raz kolejny wykorzysta dawną linię kolejową, 
prowadzącą przez miejscowości Wielki Klincz, Nowy Barkoczyn i Liniewo do drogi wojewódzkiej nr 224 
w okolicy wsi Głodowo. Na tym odcinku konieczny jest remont dawnego mostu kolejowego na 
Wierzycy i położenie na nim kładki pieszo-rowerowej.  

Od tego miejsca, z uwagi na brak zachowania własności i ciągłości rozebranej linii kolejowej, pomiędzy 
Głodowem a Skarszewami potrzebna jest budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224, 
przez wieś Więckowy. Odcinek ten (szczególnie Więckowy - Skarszewy) ma także duże znaczenie dla 
ruchu lokalnego.  

W Skarszewach planowane jest poprowadzenie szlaku ulicą Drogowców, na której planowana jest 
budowa drogi rowerowej. Za Skarszewami trasa ponownie prowadzić będzie dawną linią kolejową  
w kierunku Sobowidza. Tu znajduje się kolejny, wymagający remontu most kolejowy. To obiekt na 
Wietcisy, konieczne jest położenie na nim kładki pieszo-rowerowej.  

Od Skarszew istnieją lub będą budowane w najbliższym czasie drogi rowerowe, aż do drogi krajowej nr 
91 w Pszczółkach, przez miejscowości Sobowidz i Żelisławki. Przejazd pod autostradą A1 jest 
zapewniony, dzięki zrealizowanej w poprzednich latach przez gminę Pszczółki inwestycji ("Cysterski 
Szlak Rowerowy").  

Od Pszczółek rozpatrywane są trzy warianty trasy, łączące Tczew i Pszczółki: drogą powiatową na 
wschód, przez gminę Suchy Dąb, w kierunku Krzywego Koła (połączenie z WTR/EV9 i dalej na południe 
do zabytkowego mostu tczewskiego), lub drogą rowerową wzdłuż DK 91 do Kolnika, a stamtąd 
drogami lokalnymi przez Szpęgawę albo wzdłuż DK91 do centrum Tczewa i mostu tczewskiego. 

Dalszy przebieg trasy zakłada wykorzystanie remontowanego obecnie, zabytkowego mostu 
tczewskiego na Wiśle, i jego udostępnienie dla rowerzystów. Zapewni to połączenie Tczewa przez 
Lisewo i Dąbrówkę oraz Lichnówki z istniejącą drogą rowerową po dawnej wąskotorówce, prowadzącą  
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do Nowego Stawu. Fragmentami potrzebne jest uzupełnienie istniejących dróg rowerowych. Z Nowego 
Stawu trasa prowadzić będzie następnie przez Laski i Kościeleczki do Kałdowa, a stamtąd pod zamek 
malborski, gdzie kładką przy zamku trasa prowadzić będzie do centrum miasta. 

Trasa przez Malbork prowadzić będzie przez teren zamku, następnie przez centrum (ulicą Kościuszki), 
w kierunku cukrowni (dojazd do dworca kolejowego), skąd możliwe są dwa warianty dalszego 
przebiegu. Jedną z opcji jest wykorzystanie drogi krajowej nr 22 w kierunku Elbląga, gdzie planowane 
są drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe), albo bardziej atrakcyjny, lecz znacznie droższy i 
skomplikowany przebieg po kolejnej linii kolejowej z Malborka w kierunku na Stary Targ, Waplewo 
Wielkie do Dzierzgonia, z wykorzystaniem zarówno linii kolejowej, jak i dróg lokalnych.  

Na tym odcinku w pierwszej części trasy (od Malborka do okolic wsi Łoza) konieczne jest wybudowanie 
ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 515, z uwagi na zniszczenie tego odcinka linii 
kolejowej. Dalsza trasa wykorzystywać może częściowo linie kolejowe, jak i drogi lokalne. Konieczne 
jest wykonanie kilku inwestycji, w tym remont mostu na rzece Dzierzgoń, połączony z wykonaniem tam 
kładki pieszo-rowerowej.   

Od Dzierzgonia w kierunku wschodnim prowadzi dalej linia kolejowa, ale jej stan zachowania jest 
bardzo zły, teren też jest tu bardzo rzadko zasiedlony. Na tym odcinku (w kierunku Małdyt) znajduje się 
kilka lokalnych dróg o małym natężeniu ruchu, którymi poprowadzić można trasę.  

Trasa kończy się na wschód od Myślic w pobliżu wsi Kornele, gdzie znajduje się granica z 
województwem warmińsko-mazurskim. Stąd trasa prowadzić może dalej do Małdyt i na Ostródę. 

Łącznie trasa (wraz z wariantami) prowadzi przez 7 powiatów oraz 23 gminy: 

I. Powiat Bytowski 
 1) Gmina Miastko 
 2) Gmina Tuchomie 
 3) Gmina Bytów 
 4) Gmina Studzienice 
II. Powiat Kościerski 
 5) Gmina Dziemiany 
 6) Gmina Kościerzyna 
 7) Miasto Kościerzyna 
 8) Gmina Nowa Karczma 
 9) Gmina Liniewo 
III. Powiat Starogardzki 
 10) Gmina Skarszewy 
 
 
 

IV. Powiat Gdański  
 11) Gmina Trąbki Wielkie 
 12) Gmina Pszczółki 

13) Gmina Suchy Dąb (wariant trasy) 
V. Powiat Tczewski 
 14) Gmina Tczew 
 15) Miasto Tczew 
VI. Powiat Malborski 
 16) Gmina Lichnowy 
 17) Gmina Malbork 
 18) Miasto Malbork 

19) Gmina Nowy Staw 
 20) Gmina Stare Pole (wariant trasy) 
VII. Powiat Sztumski   
 21) Gmina Stary Targ 

22) Gmina Dzierzgoń 
 23) Gmina Stary Dzierzgoń 

Szczegółowe informacje nt. rekomendowanego zakresu inwestycji na poszczególnych odcinkach trasy 
znajdują się w załączonych do niniejszej koncepcji kartach zadań.  
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Liczący 8 km odcinek pomiędzy granicą województwa pomorskiego a Miastkiem zostanie w roku 2019 
oznakowany w sposób analogiczny do oznakowania trasy w województwie zachodniopomorskim. 
Zostało to uzgodnione z województwem zachodniopomorskim, a oznakowanie wykona Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach projektu współpracy. Jedynie ten odcinek posiada 
obecnie standard, pozwalający na zachowanie ciągłości i spójności trasy w obu regionach.  

Docelowo oznakowana tak zostanie cała trasa, a po uzyskaniu statusu EuroVelo otrzyma ona 
odpowiednie oznakowanie EuroVelo.  

   

Rys. 10. Oznakowanie Subregionalnej Trasy Rowerowej  
w województwie pomorskim i Trasy Rowerowej Pojezierzy Zachodnich (znaki R-4) 

Źródło: Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  
i materiały wykonawcy koncepcji. 

 

6.1. Powiat bytowski 
 

Długość trasy Subregionalnej w powiecie bytowskim, w wariancie rekomendowanym, wynosi 79,6 
kilometra, dodatkowo 3,4 km przebiegów wariantowych. Przebiega ona przez cztery gminy powiatu: 
Miastko, Tuchomie, Bytów i Studzienice. Trasa Subregionalna w powiecie bytowskim wykorzystuje w 
dużej części dawną linię kolejową, prowadzącą z Miastka do Bytowa. Odcinek ten (po linii kolejowej) to 
45,4 km, więc ponad 50% całej trasy. Przekładać się to może na wyjątkową atrakcyjność tego odcinka, 
z uwagi na krajobrazy i możliwość oddzielenia ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.  

Parametry docelowe trasy w powiecie bytowskim są następujące: 

 oznakowanie 79,60 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 50,35 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 3,40 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 1,45 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 3,70 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 0,20 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 2,60 km istniejących ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 17,90 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 16 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 14 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 
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Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie bytowskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 45 sztuk.   

Trasa posiada kilka wariantów, związanych z koniecznością rozwiązania kwestii własnościowych oraz 
możliwości realizowania inwestycji w okolicach Bytowa.  

 

Rys. 11. Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej w powiecie bytowskim  
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 

Dodatkowo od Bytowa w kierunku na Łupawsko, Czarną Dąbrówkę, Cewice, Lębork i Łebę prowadzi 
trasa łącznikowa (regionalna), opisana oddzielnie. Prowadzi ona również częściowo szlakiem 
"zwiniętych torów" do Siemirowic, dalej zaś w pobliżu drogi 212 do Łeby, łącząc trasę Subregionalną  
z trasą EuroVelo 10.  

Przez powiat bytowski przechodzi także kolejna trasa regionalna (mająca numer 14 w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego), tzw. szlak USBS (Ustka - Słupsk - 
Bytów - Sominy), zwana w PZP WP trasą "Przez Zielone Serce Pomorza". Jest ona opisana oddzielnie 
jako trasa Ustka - Chojnice. 

Opis trasy "Subregionalnej" w poszczególnych gminach powiatu: 

1) Gmina Miastko 

Trasa w gminie Miastko liczy 31.15 km. Jest dość różnorodna i składa się z następujących 
odcinków: 

a) granica województwa zachodniopomorskiego (Krzeszewo) - Wołcza Wielka (droga na 
Bobięcino). Jest to droga powiatowa o nawierzchni niskiej i średniej jakości, o dość małym 
natężeniu ruchu. Stan nawierzchni wymusza ograniczenie prędkości pojazdów, a sama 
droga nie ma dużego znaczenia komunikacyjnego (głównie ruch lokalny). Z tego powodu 
na tym odcinku nie są w zasadzie wymagane inwestycje poza oznakowaniem (szlak 
rowerowy w ruchu ogólnym). Teren dość pagórkowaty, silnie zalesiony, atrakcyjny 
krajobrazowo. 

b) Wołcza Wielka (droga na Bobięcino) - Miastko (granica zabudowy). Jest to droga 
powiatowa o wyremontowanej nawierzchni (Program Budowy Dróg Lokalnych) i średnim 
natężeniu ruchu i dużej prędkości ruchu pojazdów. W terenie zabudowanym we wsi 
znajdują się wąskie chodniki z kostki betonowej, poza terenem zabudowanym brak 
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chodników i pobocza. Teren otwarty (pola uprawne), dość duże wzniesienia. W opinii 
mieszkańców i samorządu lokalnego na tym odcinku wskazana jest budowa wydzielonego 
ciągu pieszo-rowerowego, co potwierdza wizja lokalna. W Wołczy Wielkiej nad jeziorem 
dobra lokalizacja miejsca odpoczynku.  

c) Miastko (granica zabudowy - dworzec kolejowy, ul. Dworcowa). Trasa prowadzi ulicami: 
Kaszubską, Sikorskiego i Małopolską. Od granicy miasta do wiaduktu kolejowego oraz za 
wiaduktem istnieją ciągi pieszo-rowerowe z kostki niefazowanej. Szerokość ciągów 
wystarczająca dla poprowadzenia dwukierunkowej drogi rowerowej. Drobne błędy 
konstrukcyjne wymagają korekty - latarnie w ciągu pieszo-rowerowym, krawężniki 
wymagające zniwelowania, przejazdy wymagające dodatkowego oznakowania. Pod 
wiaduktem kolejowym zwężenie - brak możliwości przejazdu wózkiem rowerowym po 
chodniku (niezbędne oznakowanie zwężenia, wcześniejszy zjazd na jezdnię). Okolica 
dworca kolejowego ma dość nielogiczne rozwiązania dróg i ciągów pieszo-rowerowych, 
wskazane skierowanie ruchu rowerowego na jezdnię. Dworzec w Miastku powinien 
posiadać odpowiednie oznakowanie (tablice informacyjne itp.) - po remoncie linii (ok. 
2020 roku), będzie miał duże znaczenie komunikacyjne dla trasy rowerowej. W tym 
miejscu do roku 2020 powinno kończyć się wspólne oznakowanie trasy nr 20, 
realizowanej przez województwo zachodniopomorskie i pomorskie.  

d) Miastko (ul. Dworcowa od dworca kolejowego do drogi wojewódzkiej nr 206). Na tym 
odcinku częściowo możliwe wykorzystanie istniejących, szerokich chodników do 
wytyczenia wydzielonej drogi rowerowej, a częściowo poprowadzenie trasy na zasadach 
ogólnych.  

e) Miastko (ul. Dworcowa - droga wojewódzka nr 206 - ul. Chrobrego - droga krajowa nr 20 
- droga krajowa nr 21. Początek nasypu kolejowego w pobliżu boiska sportowego. Jest to 
odcinek, na którym planowane są w latach 2018-2020 poważne inwestycje drogowe. 
Przebudowa ulicy Chrobrego oraz drogi krajowej nr 21, w powiązaniu z istniejącymi, 
bitumicznymi drogami rowerowymi wysokiej jakości przy drodze krajowej nr 20, pozwoli 
na kompleksowe rozwiązanie dla poprowadzenia trasy rowerowej w separacji od ruchu 
samochodowego. Na tym odcinku wskazane uzupełnienie inwestycji o oznakowanie (po 
zrealizowaniu inwestycji) oraz analiza organizacji ruchu na krótkim odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 206 (ok. 100 metrów) oraz w okolicy kościoła. Być może zasadne będzie 
poprowadzenie odcinka szlaku na DW 206 do ul. Chrobrego na zasadach ogólnych 
podobnie, jak na części ulicy Dworcowej (tego typu rozwiązania stosuje w podobnych 
przypadkach województwo zachodniopomorskie). 

f) Miastko - nasyp kolejowy przy drodze krajowej nr 21 - Głodowo, DK 20.  Cały ten 
odcinek potencjalnie może zostać poprowadzony dawną linią kolejową. Wymaga on 
poprawy nawierzchni - szczególnie na pierwszym odcinku (400 m bardzo piaszczystej, 
rozjeżdżonej przez pojazdy rolnicze drogi) i miejscami na odcinkach podmokłych lub 
zniszczonych. W pobliżu Miastka wskazane miejsce odpoczynku. Po drodze niezbędne 
prace, związane z udrożnieniem i odwodnieniem niektórych fragmentów trasy oraz 
wykonanie wjazdów i zjazdów w miejscach, gdzie brakuje wiaduktów kolejowych. 
Niezbędna odpowiednia separacja drogi rowerowej po nasypie od ruchu pojazdów. 
Szczególnie ważna jest inwestycja w Dolsku - odbudowa zasypanego wiaduktu, ponieważ 
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odcinek 2,7 km między Dolskiem a Piaszczyną (kolejny zerwany wiadukt) jest obecnie z 
tego powodu nieprzejezdny.  

Objazd trasy pomiędzy Dolskiem a Piaszczyną: wymagane jest pilnie poprawienie objazdu 
nieprzejezdnego odcinka nasypu, biegnącego gruntową drogą bardzo złej jakości (3,7 km, 
z czego 2,5 koniecznie wymaga naprawy).  

W pobliżu częściowo zniszczonego wiaduktu w Piaszczynie nasyp jest bardzo wysoki - 
docelowo konieczne barierki ochronne. Wskazane na zagospodarowanie punktu 
odpoczynkowego na dawnej stacji i punktu widokowego. W miejscowości Głodowo, na 
odcinku ok. 800 m od południowej strony miejscowości wskazane poprowadzenie drogi 
rowerowej po północnej stronie drogi krajowej nr 20. Na trasie kilka dogodnych miejsc 
odpoczynku, wskazane zagospodarowanie terenów dawnych stacji kolejowych, 
wyeksponowanie fragmentów historycznego bruku, resztek peronów itp. Nasyp na tym 
odcinku wykorzystany jest jako trasa rowerowa, miejscami występuje oznakowanie i 
pojedyncze miejsca odpoczynku, tablice, wiaty, ławeczki.  

g) Głodowo - granica gminy Tuchomie między Głodowem a Kramarzynami. W Głodowie 
wskazane poprowadzenie trasy wzdłuż drogi krajowej nr 20 (bardzo wysoki nasyp w 
niebezpiecznym miejscu, wykupione grunty). Wymaga to budowy drogi rowerowej w 
ciągu drogi krajowej (w uzgodnieniu z GDDKiA o/Gdańsk), ponadto poprawy fragmentu 
drogi lokalnej. Nad jeziorem istniejące miejsce odpoczynku, dodatkowo punkt widokowy 
na nasypie pomiędzy jeziorami. Dalej w kierunku Tuchomia ponownie nasyp dawnej linii 
kolejowej, w dobrym stanie.  

Trasę w gminie Miastko podzielono na 18 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 31,15 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 22,05 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 1,90 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 0,90 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 0,40 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 0,20 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 1,20 km istniejących ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 4,50 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 5 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 5 innych elementów infrastruktury (1 licznik rowerowy, 2 tablice informacyjne, 

udrożnienie 1 zasypanego wiaduktu, wykonanie 1 punktu widokowego). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Miastko przedstawiają załączone 
karty zadań (18 szt.).  
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2) Gmina Tuchomie 

Trasa w gminie Tuchomie liczy 17,25 km. Niemal w całości (poza ok. 1,5 km odcinkiem we wsi 
Tuchomie) biegnie dawnym nasypem kolejowym, który praktycznie w całości jest obecnie 
przejezdny dla rowerzystów i użytkowany jako szlak rowerowy.  

Składa się z następujących odcinków: 

a) Granica gminy Miastko (okolice Głodowa) - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Tuchomie,  
ul. Górna. Cały ten fragment biegnie po dawnym nasypie, ma bardzo dobry stan i 
gdzieniegdzie oznakowanie oraz urządzone miejsca odpoczynku. Docelowo wskazana 
wymiana nawierzchni oraz wykonanie większych miejsc postojowych i oznakowania. W 
miejscowości Kramarzyny, w okolicach dawnego budynku stacji kolejowej, niezbędne 
wybudowanie krótkiego (ok. 50 m) odcinka drogi rowerowej pomiędzy działkami 
prywatnymi - teren obecnie jest niedostępny, konieczność objazdu drogą krajową nr 20 
ok. 50 metrów. Nasyp, możliwy do wykorzystania jako droga rowerowa, kończy się w 
Tuchomiu. 

b) Tuchomie (ul. Górna - ul. Słoneczna). Jest to nowo wyremontowana droga lokalna, 
wąska, ale użytkowana tylko przez ruch lokalny. Możliwe poprowadzenie trasy na 
zasadach ogólnych po wykonaniu odpowiedniego oznakowania. 

c) Tuchomie (u. Słoneczna - ul. Lipowa). Jest to bardzo złej jakości droga gruntowa, 
prowadząca przez nieużytki na zapleczu cmentarza. Zachowane w złym stanie fragmenty 
nasypu i stacji kolejowej, dość interesujące dla pasjonatów. Wskazane w tym miejscu 
utworzenie małej ekspozycji, pokazującej dawny i obecny układ miejscowości. Ten 
odcinek drogi wymaga poprawy - najlepiej zbudowania ciągu pieszo-rowerowego lub 
drogi lokalnej w ruchu uspokojonym (dla samochodów i rowerzystów). Na końcu odcinka 
konieczność wykonania przejazdu przez ul. Lipową - potencjalnie niebezpieczne miejsce 
(przejazd na zakręcie na skraju miejscowości z ograniczoną widocznością).  

d) Tuchomie - granica gminy Bytów w okolicach Jeziora Długiego.. Pierwszy odcinek  
(ul. Jeziorna) - droga gruntowa w złym stanie, wymagająca poprawy (ok. 350 m). Dalej jest 
to nasyp kolejowy w dość dobrym stanie, pomiędzy Tuchomkiem a miejscem 
rekreacyjnym nad J. Długim użytkowany jako droga lokalna. Nad Jeziorem Długim piękne i 
zagospodarowane miejsce biwakowe, po drodze również interesujący obiekt stanicy 
wędkarskiej. Wskazana na tym odcinku poprawa nawierzchni i odpowiednia separacja 
ruchu pojazdów.  

Trasę w gminie Tuchomie podzielono na 14 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu. Rekomenduje się na 
terenie tej gminy: 

 oznakowanie 17,25 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 14,50 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,90 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 0,35 km dróg lokalnych,  
 wykorzystanie 1,50 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 5 miejsc odpoczynku, 



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

29 
 

 wykonanie 7 innych elementów infrastruktury (1 licznik rowerowy, zagospodarowanie terenu 
dawnych stacji kolejowych w Kramarzynach i Tuchomiu, 4 wiadukty do odbudowy lub 
wykonania wjazdów i zjazdów). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Tuchomie przedstawiają załączone 
karty zadań (14 szt.).  

3) Gmina Bytów 

Trasa w gminie Bytów liczy 15,0 km (w wariancie podstawowym). Dodatkowo 3,4 km to przebiegi 
wariantowe. Pierwsza część trasy to dawna linia kolejowa, pozostały fragment to drogi rowerowe 
i drogi lokalne. Prowadzi przez centrum Bytowa w pobliżu dworca kolejowego i zamku 
krzyżackiego. Atrakcją jest przebieg trasy po dawnym moście kolejowym nad rzeką Borują, który 
jest jednym z najpiękniejszych mostów w Polsce (planowany remont w najbliższym czasie 
przywróci obiektowi jego wyjątkowy charakter).  

W przypadku wyboru innego wariantu przebiegu, długość trasy, a tym samym kilometraż dalszej 
części trasy, ulegnie zmianie. Trasa składa się z następujących odcinków: 

a) Granica gminy Tuchomie - Półczynek. To dawna linia kolejowa, miejscami o dość 
zniszczonej nawierzchni. Wymaga poprawy nawierzchni i oznakowania oraz separacji  
z ruchu pojazdów. 

b) Półczynek - Bytów (dworzec kolejowy). Ten odcinek trasy obecnie jest nieprzejezdny, 
ponieważ prowadzi wzdłuż istniejących torów kolejowych linii Bytów - Korzybie (nr 212).  

Wskazane jest przejęcie tej linii przez samorządy w celu utworzenia atrakcji turystycznej 
(pociągi turystyczne, drezyny itp.). Po przejęciu linii kolejowej możliwe będzie 
wybudowanie w pobliżu skrajni linii kolejowej drogi rowerowej. Oczywiście z 
wykluczeniem rozbierania torów. Do czasu uruchomienia stałych przewozów pasażerskich 
na tej linii pozwoli to na utrzymanie torowiska w dobrym stanie. Stworzy też wyjątkową 
atrakcję turystyczną, pozwalając np. na uruchomienie drezyn rowerowych (napędzanych 
przez rowery - da to możliwość jazdy rowerem po torach kolejowych na specjalnych 
platformach).  

Jednocześnie biegnąca obok, normalna droga rowerowa pozwoli na tradycyjne 
przemieszczanie się rowerem. Wskazana nawierzchnia bitumiczna. Ten odcinek trasy 
prowadzić będzie po dawnym moście kolejowym nad Borują - zabytkiem techniki, i kończy 
się na dworcu kolejowym w Bytowie. Wprowadzenie rowerzystów na plac dworcowy 
pozwoli na uniknięcie przejazdu przez ronda na drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 
włączenie się w ruch dopiero na drodze krajowej za dworcem kolejowym. Półczynek to 
dobre miejsce na punkt odpoczynkowy, połączony ze stacją "drezynową".  

Objazd nieprzejezdnego odcinka trasy prowadzi z Półczynka do wsi Chomice drogą lokalną 
(zła nawierzchnia, stromy podjazd), a następnie mało uczęszczaną drogą powiatową  
o niestety dużej prędkości ruchu pojazdów, do granicy zabudowy w pobliżu budynku 
Nadleśnictwa Bytów. Od tego miejsca drogami lokalnymi (ul. Szarych Szeregów, ul. Stary 
Dworzec) dostać się można do dawnego mostu kolejowego i włączyć się ponownie  
na trasę. Jest to alternatywny wariant przebiegu, w przypadku braku możliwości 
wybudowania drogi rowerowej wzdłuż linii kolejowej nr 212. 



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

30 
 

c) Bytów (dworzec kolejowy - wiadukt dawnej linii kolejowej pod DK20). Odcinek 
prowadzący przez centrum miasta i rynek. Jest to tylko jedna z kilku propozycji 
poprowadzenia trasy w Bytowie. Proponowany w niniejszym dokumencie przebieg 
wykorzystuje częściowo istniejące, wykonane z kostki betonowej ciągi pieszo-rowerowe i 
omija "wąskie gardło" przy drodze nr 20 w pobliżu zamku w Bytowie i młyna nad Borują. 
Prowadzi ulicami: Dworcową, Wojska Polskiego, Generała Sikorskiego i 1 Maja. Na tym 
odcinku istnieją wstępne plany budowy obwodnicy Bytowa, więc istotne jest skorelowanie 
wszystkich planów ze sobą w ramach planów miasta Bytów. Wybór optymalnego wariantu 
wymaga szczegółowej analizy, gdyż jest to odcinek dość problematyczny. 

d) Droga krajowa nr 20 od ul. Kościuszki - Mądrzechowo - granica gminy Studzienice, 
znajdująca się pomiędzy Rabacinem a Mądrzechowem. Początkowo trasa prowadzi 
istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi, następnie drogą powiatową (od Mądrzechowa). 
Jest to droga lokalna o dobrej nawierzchni i niewielkim ruchu pojazdów, choć dość dużej 
prędkości (teren zabudowany). Na tym odcinku występują duże różnice wzniesień, strome 
podjazdy i zjazdy, przez co jest to najtrudniejszy odcinek całej trasy, choć nagrodą za 
wysiłek dla rowerzysty są piękne widoki. Z uwagi na ukształtowanie terenu wskazane są 
miejsca odpoczynku w miejscowościach na tym odcinku trasy. Brak potrzeby budowania 
wydzielonej infrastruktury rowerowej na tym odcinku trasy, możliwe poprowadzenie trasy 
w ruchu ogólnym, po jej odpowiednim oznakowaniu. 

Trasę w gminie Bytów podzielono na 7 odcinków (6 podstawowych oraz 1 odcinek wariantowy).  

Ponadto przebieg przez centrum miasta wymaga szczegółowej analizy (kilka opcji). Podziału 
dokonano z uwagi na charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status 
właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 15,00 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 6,10 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,60 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 0,20 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 1,00 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 1,40 km istniejących ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 5,70 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 3 miejsc odpoczynku, 

Dodatkowo niezbędne będzie przejęcie przez samorząd lokalny fragmentu linii kolejowej nr 212 
(w przypadku braku tej możliwości, konieczne poprowadzenie trasy wariantem alternatywnym, co 
zmieni w/w zakres inwestycji).  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Bytów przedstawiają załączone 
karty zadań (7 szt.).  

Jedna z kart (nr 01_03_07W) jest opisem wariantu, związanego z poprowadzeniem trasy poza linią 
kolejową nr 212. Dodatkowo, odcinek na terenie miasta Bytów (od dworca kolejowego do 
wiaduktu dawnej linii kolejowej przy DK20) wymaga szczegółowej analizy - zidentyfikowano co 
najmniej cztery możliwości przebiegu, z których każdy ma swoje wady i zalety. 
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4) Gmina Studzienice 

Trasa w gminie Studzienice liczy 16,2 km. W całości prowadzi po asfaltowych drogach lokalnych,  
o małym i średnim natężeniu ruchu. W północnej części trasy spore wzniesienia (ten odcinek 
prowadzi działem wodnym), część południowa płaska. Większość szlaku biegnie przez malownicze 
lasy sosnowe, częściowo zniszczone po nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Północna część trasy zaś to 
piękne lasy bukowe (buczyna pomorska). Atrakcją na szlaku jest też turystyczna wieś Sominy, 
położona nad rozległym Jeziorem Somińskim.  

Trasa składa się z następujących odcinków: 

a) Granica gminy Bytów - Studzienice (do ul. Kaszubskiej). Jest to kręta droga lokalna 
(częściowo w administracji Lasów Państwowych), o średniej jakości nawierzchni i 
niewielkim ruchu pojazdów. Na tym odcinku występują duże różnice wzniesień, strome 
podjazdy i zjazdy, przez co, podobnie jak na odcinku od Mądrzechowa, jest to 
najtrudniejszy odcinek całej trasy, choć nagrodą za wysiłek dla rowerzysty są piękne 
widoki i okoliczne lasy bukowe. Z uwagi na ukształtowanie terenu wskazane są miejsca 
odpoczynku na trasie. Brak potrzeby budowania wydzielonej infrastruktury rowerowej na 
tym odcinku trasy, możliwe poprowadzenie trasy w ruchu ogólnym, po jej odpowiednim 
oznakowaniu. 

b) Studzienice (skrzyżowanie ul. Kaszubskiej i Dworcowej do ul. Piastowskiej). Odcinek  
o długości 800 metrów, prowadzący przez miejscowość. Brak dróg rowerowych, wąskie 
chodniki, dość duży ruch lokalny i tranzytowy. Na północnym skraju miejscowości duże, 
atrakcyjne miejsce rekreacyjne nad J. Kłączno, ale też dość niebezpieczny fragment drogi 
(wzniesienie, zakręty, duży ruch, słaba widoczność). W Studzienicach do rozważenia 
budowa ciągów pieszo-rowerowych, istotnych także dla bezpieczeństwa ruchu lokalnego.  

c) Studzienice - Sominy. Odcinek o długości 7,7 km. Prowadzi przez malownicze lasy 
sosnowe. Droga o średnim natężeniu ruchu pojazdów, dość szeroka, lecz prędkość 
pojazdów na tym odcinku jest dość duża, co potencjalnie stwarzać może zagrożenie dla 
rowerzystów. Trasę poprowadzić można po drodze na zasadach ogólnych, choć docelowo 
wskazane rozważenie alternatywnego poprowadzenia trasy w pasie przeciwpożarowym w 
formule "Kaszubskiej Marszruty" - takie rozwiązanie byłoby z pewnością wybierane przez 
rodziny z dziećmi, choć z uwagi na ukształtowanie terenu będzie dość drogie.  

d) Sominy: odcinek trasy o długości 1,3 km, od zachodniej granicy miejscowości do mostku 
na Zbrzycy (okolice ośrodka "Kaszubski Bór") i dalej, do granicy z gminą Dziemiany. Jest to 
droga w terenie zabudowanym, o dość dobrej nawierzchni. Brak potrzeby budowy 
wydzielonych dróg rowerowych w miejscowości, wskazane uspokojenie ruchu 
(wyniesione przejścia dla pieszych itp. rozwiązanie BRD). Punkty gastronomiczne, baza 
noclegowa. Węzeł szlaków. Odcinek poza miejscowością również potencjalnie wymaga 
budowy wydzielonej drogi rowerowej.  

Trasę w gminie Studzienice podzielono na 6 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 16,20 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 7,70 km nowych dróg rowerowych,  
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 uspokojenie ruchu na 2,30 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 6,20 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie lub uzupełnienie wyposażenia 3 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 1 obiektu inżynieryjnego (kładka pieszo-rowerowa nad Zbrzycą). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Studzienice przedstawiają 
załączone karty zadań (6 szt.).  

 

6.2. Powiat kościerski 
 

Długość trasy Subregionalnej w powiecie kościerskim, w wariancie rekomendowanym, wynosi 66,5 
kilometra (warianty alternatywne i łączniki to 16,1 km). Przebiega ona przez pięć gmin powiatu: 
Dziemiany, gmina Kościerzyna, miasto Kościerzyna, Nowa Karczma i Liniewo.  

Parametry docelowe trasy w powiecie kościerskim są następujące: 

 oznakowanie 66,5 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 36,5 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 15,7 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 2,35 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 0,65 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 12,2 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 9 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 13 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie kościerskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 30 sztuk.   

 

Rys. 12. Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej w powiecie kościerskim.  
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 
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Pomiędzy Kościerzyną a Głodowem przewiduje się w koncepcji wykorzystanie 23,2 km dawnej linii 
kolejowej, prowadzącej z Kościerzyny do Pszczółek. Jest to 35% całej trasy w powiecie. Odcinek z 
Kościerzyny do Nowego Barkoczyna gminy: Kościerzyna i Nowa Karczma planują wykorzystanie go na 
drogę rowerową (są w fazie pozyskiwania gruntów i wykonawców). 

Pomiędzy Wąglikowicami a Kościerzyną przewiduje się dwa warianty trasy, uwzględniające możliwe 
problemy techniczne i koszty, związane z budową drogi rowerowej Wdzydze - Kościerzyna (WARIANT 
I). Przebieg alternatywny (WARIANT II) prowadzi z Wąglikowic przez Juszki, częściowo przez teren 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wariant II wydłuża trasę Subregionalną o 1 kilometr.  

Na trasie zidentyfikowano dwa ważne łączniki, prowadzące do atrakcyjnych turystycznie miejscowości: 
Wdzydz (z miejscowości Wąglikowice) o długości 5,3 km oraz Będomina (z Nowego Barkoczyna),  
o długości 4,5 km. Ważny jest też łącznik z Liniewa nad jezioro Orle . Łączniki te mają duże znaczenie 
dla turystyki rowerowej w województwie.  

 

5) Gmina Dziemiany 

Trasa w gminie Dziemiany liczy 21 km. Wykorzystuje głównie drogi lokalne o małym natężeniu 
ruchu pojazdów oraz odpowiednio dostosowane dla rowerzystów drogi leśne. Prowadzi z Somin 
przez Dywan, a następnie przez Dziemiany do Piechowic i przez teren Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego do kładki na Wdzie w miejscowości Czarlina. Są to głównie tereny leśne, w 
zachodniej części silnie zniszczone po nawałnicy z sierpnia 2017 roku.  

Trasę w gminie Dziemiany podzielono na 5 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 21 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 7,7 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 8,5 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 1,5 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 4,3 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 2 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 2 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Dziemiany przedstawiają załączone 
karty zadań (5 szt.).  

a) Sominy - droga leśna na Dywan. Odcinek trasy prowadzący przez lasy drogą powiatową o 
średnim natężeniu ruchu (ciąg dalszy drogi ze Studzienic). Prędkość pojazdów na tym 
odcinku jest dość duża, co potencjalnie stwarzać może zagrożenie dla rowerzystów. 
Wskazane poprowadzenia trasy w pasie przeciwpożarowym w formule "Kaszubskiej 
Marszruty". 

b) Droga leśna na Dywan. To leśna droga o nawierzchni gruntowej, obecnie całkowicie 
zniszczona przez ciężkie pojazdy leśne. Możliwe poprowadzenie tędy trasy rowerowej po 
odbudowie trasy w standardzie drogi przeciwpożarowej. Fragment bruku przed Dywanem 
(stromy podjazd, potrzebna poprawa nawierzchni lub wybudowanie krótkiego odcinka 
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bitumicznego). Dywan to malownicze miejsce, wskazane urządzenie tu miejsca 
odpoczynku.  

c) Dywan - Dziemiany (skrzyżowanie z ul. Sengera). Droga lokalna o nawierzchni asfaltowej, 
silnie zniszczona w wyniku prac leśnych. Okoliczne lasy uległy całkowitemu zniszczeniu w 
czasie nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Konieczny remont drogi. Docelowo możliwe 
poprowadzenie trasy na zasadach ogólnych. 

d) Dziemiany - Piechowice (skrzyżowanie z ul. Sengera - koniec drogi asfaltowej). Drogi w 
terenie zabudowanym i drogi lokalne o małym natężeniu ruchu pojazdów. Konieczne 
wykonanie przejazdu rowerowego przez drogę wojewódzką nr 235 w Dziemianach 
(dogodna lokalizacja przejazdu). Możliwe poprowadzenie trasy na zasadach ogólnych. W 
Dziemianach i Piechowicach wskazane miejsca odpoczynku.  

e) Piechowice - Czarlina (rzeka Wda). Może ulec zmianie w wyniku uzgodnień 
szczegółowych z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Lipusz. Drogi 
gruntowe leśne i polne o nawierzchni nieulepszonej, obecnie dość piaszczyste  
i miejscami trudne do pokonania przez rowerzystów. Wskazana kompleksowa poprawa 
nawierzchni i doprowadzenie dróg do standardu ulepszonych, gruntowych dróg 
przeciwpożarowych, optymalnie z ograniczeniami ruchu pojazdów, lub w standardzie 
"Kaszubskiej Marszruty", jako fragment trasy dookoła Jezior Wdzydzkich. Odcinek 
prowadzi przez lasy Wdzydzkiego P.K., dość malowniczy, widoki na J. Radolne.  

 

6) Gmina Kościerzyna 

Trasa w gminie Kościerzyna liczy 19,4 km (w wariancie podstawowym) oraz dodatkowo trasa 
łącznikowa do Wdzydz o długości 5,3 km. W części zachodniej (od granicy gminy Dziemiany do 
miasta Kościerzyna) wykorzystuje w dużej części drogi lokalne i leśne, częściowo wymagające 
poprawy. We wschodniej części, od granicy miasta Kościerzyna do granicy gminy Nowa Karczma, 
zakłada się wykorzystanie ok. 7 km dawnej linii kolejowej Kościerzyna - Pszczółki.  

Cały ten obszar jest silnie użytkowany turystycznie, w dużej części obejmuje go Wdzydzki Park 
Krajobrazowy. Wdzydze i Kościerzyna to ważne ośrodki turystyczne, a Kościerzyna to kluczowy 
węzeł transportowy trasy Subregionalnej dla środkowej części województwa. Realizacja inwestycji 
związanych z trasą Subregionalną oraz tras łącznikowych przyczyni się do znacznego zwiększenia 
potencjału turystycznego tej części Kaszub.  

Bardzo ważnym elementem trasy jest łącznik Wąglikowice - Wdzydze o długości 5,3 km, 
pozwalający na poprowadzenie trasy do tej atrakcyjnej turystycznie miejscowości. Trasa ta ma 
także duże znaczenie dla mieszkańców i turystów w regionie.  

Bardzo ciekawą propozycją jest także sezonowe połączenie Czarliny i Wdzydz bezpośrednio 
promem pieszo-rowerowym (być może z napędem solarnym lub wykorzystującym siłę mięśni 
rowerzystów), co pozwoliłoby na dostanie się rowerzystów do Wdzydz bezpośrednio z trasy, bez 
konieczności nadkładania drogi powrotnej, tworząc jednocześnie wyjątkową atrakcję turystyczną. 
Zlokalizowałoby to także bezpośrednio na trasie Subregionalnej obiekt Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego we Wdzydzach, bardzo atrakcyjny turystycznie. 

Trasę w gminie Kościerzyna podzielono na 12 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  
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Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 19,4 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 5,75 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 5,2 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 0,85 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 7,5 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 3 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 5 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Kościerzyna przedstawiają 
załączone karty zadań (12 szt.).  

Trasa w gminie Kościerzyna składa się z następujących odcinków (w tym dwa warianty i łącznik): 

a) rzeka Wda - Czarlina (od kładki na Wdzie do początku drogi asfaltowej w Czarlinie). 
Długość odcinka 1,6 km. Jest to droga częściowo gruntowa (piaszczysta nawierzchnia nad 
Wdą do poprawy), a częściowo ze starych płyt IOMB (wskazana poprawa nawierzchni). 
Częściowo odcinek wymaga uregulowania kwestii własnościowych. Niezbędny także 
remont drewnianej kładki na Wdzie. W pobliżu będzie zlokalizowane miejsce odpoczynku 
dla kajakarzy, możliwe do wykorzystania także przez rowerzystów (inwestycja realizowana 
w ramach "Pomorskich Szlaków Kajakowych". Z Czarliny możliwe uruchomienie 
opisywanego wcześniej promu na Wdzydze - byłaby to wyjątkowa atrakcja turystyczna, 
aktywizująca turystycznie Czarlinę oraz pozwalająca na dostanie się bezpośrednio z trasy 
do Wdzydz. Miejsce to też powinno być zagospodarowane pod kątem odpoczynku 
rowerzystów.  

b) Czarlina - Wąglikowice. Długość odcinka 3,4 km. Lokalna droga asfaltowa o małym 
natężeniu ruchu. Możliwe poprowadzenie trasy na zasadach ogólnych. 

c) Wąglikowice - Wdzydze (łącznik trasy). Długość trasy 5,3 km. Obecnie jest to droga 
powiatowa (asfaltowa) o dużym natężeniu ruchu rowerowego w sezonie, 
uniemożliwiająca z tego powodu możliwość poprowadzenie trasy rowerowej na zasadach 
ogólnych, a drogi leśne posiadają piaszczystą nawierzchnię. Ukształtowanie terenu 
wymaga poniesienia poważnych nakładów inwestycyjnych na budowę trasy, lecz jest ona 
kluczowa dla ruchu turystycznego w całym regionie (połączenie Kościerzyny i Wdzydz). 
Obecnie brak tej drogi rowerowej znacznie ogranicza potencjał rozwoju turystyki 
rowerowej w regionie.  Z uwagi na znaczenie tej trasy dla ruchu lokalnego, 
rekomendowana nawierzchnia bitumiczna i całkowita separacja ruchu rowerowego od 
jezdni. W tym przypadku standard "Kaszubskiej Marszruty", lub poprowadzenie trasy 
drogami leśnymi może być niewystarczający i ograniczy atrakcyjność trasy. 

d) Wąglikowice - Juszki - droga woj. 212 - granica miasta Kościerzyna (WARIANT I). Długość 
trasy 9,8 km. Trasa wykorzystująca istniejące drogi i planowane inwestycje. Odcinek  
w Wąglikowicach do ul. Spacerowej, ok. 600 m, po drodze powiatowej. Element łącznika 
Wdzydze - Wąglikowice, wskazana budowa wydzielonej drogi rowerowej. Dalszy fragment 
(od ul. Sosnowej do wsi Juszki) o długości 3,8 km to drogi gruntowe i leśne. Wskazana 
poprawa nawierzchni. W Juszkach odcinek z płyt IOMB, znacząco obniża komfort jazdy  



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

36 
 

i atrakcyjność wizualną tej malowniczej miejscowości, z dobrze zachowaną zabudową 
drewnianą. Dalszy odcinek o długości 4,8 km to droga asfaltowa o dobrej nawierzchni  
i małym ruchu samochodów. Możliwe poprowadzenie trasy na zasadach ogólnych. Ostatni 
fragment trasy alternatywnej w gminie Kościerzyna to odcinek pomiędzy skrzyżowaniem 
drogi na Juszki i drogi wojewódzkiej nr 214 do granicy miasta Kościerzyna w Wierzysku.  
Na odcinku ok. 600 m planowana jest budowa bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego, co 
zapewni bezpieczeństwo rowerzystów na tej ruchliwej drodze.  

e) Wąglikowice - obwodnica Kościerzyny (granica z miastem Kościerzyna) (WARIANT II) 
Długość odcinka 9,1 km. Obecnie jest to droga powiatowa (asfaltowa) o dużym natężeniu 
ruchu rowerowego w sezonie, uniemożliwiająca z tego powodu możliwość poprowadzenie 
trasy rowerowej na zasadach ogólnych. Po drodze atrakcyjne turystycznie miejsca - dolina 
Trzebiochy, Grzybowski Młyn, żwirownie. Ukształtowanie terenu wymaga poniesienia 
poważnych nakładów inwestycyjnych na budowę trasy, lecz jest ona kluczowa dla ruchu 
turystycznego w całym regionie (połączenie Kościerzyny i Wdzydz). Obecnie brak tej drogi 
rowerowej znacznie ogranicza potencjał rozwoju turystyki rowerowej w regionie.  Z uwagi 
na znaczenie tej trasy dla ruchu lokalnego, rekomendowana nawierzchnia bitumiczna  
i całkowita separacja ruchu rowerowego od jezdni. W tym przypadku standard 
"Kaszubskiej Marszruty", lub poprowadzenie trasy drogami leśnymi może być 
niewystarczający i ograniczy wykorzystanie trasy w ruchu lokalnym. Ostatni odcinek trasy 
wykorzystuje drogi rowerowe, zbudowane w ramach "Obwodnicy Kościerzyny".  

f) Granica z miastem Kościerzyna (początek linii kolejowej) - granica z gminą Nowa 
Karczma (las na zachód od Nowego Barkoczyn). Długość odcinka 7,1 km. W całości 
przebiega on po dawnej linii kolejowej. Do rozwiązania dwa problemy - przebudowa 
dawnego mostu nad rzeką Wierzycą (dobrze zachowana konstrukcja, konieczność 
wykonania nawierzchni i barierek oraz zabezpieczenie przyczółków), oraz ominięcie 
rozebranego wiaduktu w Wielkim Klinczu. W tym zakresie konieczne zaprojektowanie 
objazdu i zjazdów/wjazdów, częściowo z wykorzystaniem dróg lokalnych. Nasyp ma zostać 
zagospodarowany przez gminę na drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej (odcinek do 
Wielkiego Klincza). Wskazana kontynuacja inwestycji w podobnym standardzie w kierunku 
wschodnim. 

 

7) Miasto Kościerzyna 

Trasa w mieście Kościerzyna, w wariancie podstawowym liczy 7,35 kilometra. Niemal w całości 
wykorzystuje istniejące drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi lokalne, więc jej 
wybudowanie nie powinno generować poważnych nakładów inwestycyjnych. Trasę w gminie 
Kościerzyna podzielono na 7 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter potrzebnych 
inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu. Rekomenduje się na terenie tej 
gminy: 

 oznakowanie 7,35 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 6,7 km nowych dróg rowerowych,  
 wykorzystanie 0,65 km istniejących dróg rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 1 innego elementu infrastruktury  
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Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Kościerzyna przedstawiają 
załączone karty zadań (7 szt.).  

Trasa w mieście Kościerzyna składa się z następujących odcinków: 

a) Granica miasta Kościerzyna (Wierzysko) - rondo Wybickiego (WARIANT I). Długość 
odcinka 2,2 km. Trasa prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214. Jest to droga o dużym 
natężeniu ruchu pojazdów, w tym tranzyt do autostrady. Niezbędna jest separacja ruchu 
rowerowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych na 
całym odcinku.  

b) Granica miasta Kościerzyna (węzeł obwodnicy - ul. Leśna) - rondo Wybickiego 
(WARIANT II). Długość odcinka 1,7 km. Niemal w całości prowadzi on po ciągach pieszo - 
rowerowych z kostki betonowej, wymagających pewnych napraw.  

c) Rondo Wybickiego - początek linii kolejowej Kościerzyna - Pszczółki (granica z gminą 
Kościerzyna). Długość odcinka ok. 3 km. To bardzo różnorodny odcinek pod względem 
przebiegu i nawierzchni oraz możliwości organizacji ruchu. Prowadzi początkowo wzdłuż 
drogi krajowej nr 20, po istniejących ciągach pieszo-rowerowych z kostki brukowej 
(wskazana poprawa nawierzchni). Następnie przez ulicę Dworcową prowadzi do 
przebudowywanego obecnie dworca kolejowego, skąd drogami lokalnymi do początku 
dawnej linii kolejowej w pobliżu wiaduktu Obwodnicy Kościerzyny. Na tym odcinku 
częściowo istnieją ciągi pieszo-rowerowe z kostki brukowej. Docelowa organizacja ruchu  
i potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie wymaga szczegółowej analizy i uzgodnień  
z samorządem lokalnym.  

Węzeł kolejowy w Kościerzynie jest kluczowy dla obsługi transportowej centralnej części 
trasy. ostatni fragment trasy to drogi lokalne, niezbędne są uzgodnienia z PKP w celu 
połączenia trasy z inwestycjami Gminy Kościerzyna.  

8) Gmina Nowa Karczma 

Trasa w gminie Nowa Karczma liczy 6,15 kilometra.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 6,15 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 6,15 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 2 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Nowa Karczma przedstawiają 
załączone karty zadań (1 szt.).  

Składa się tylko z jednego odcinka: 

a) Granica gminy Kościerzyna  - granica gminy Liniewo. Długość odcinka 5,9 km. W całości 
przebiega po dawnym nasypie linii kolejowej. Wymaga wymiany nawierzchni  
na bitumiczną z uwagi na zniszczoną nawierzchnię i duży ruch lokalny (ograniczone 
możliwości separacji trasy od ruchu pojazdów, w tym rolniczych). Na trasie są dwa obiekty 
wymagające prac inżynierskich – istniejący wiadukt kolejowy w bardzo złym stanie 
technicznym oraz konieczna niwelacja przebiegu trasy rowerowej w miejscu drugiego 
zdemontowanego wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową.  
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Ważnym elementem trasy w gminie Nowa Karczma jest łącznik Nowy Barkoczyn - Będomin,  
o długości 4,5 km, pozwalający na włączenie ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego i atrakcji 
turystycznej, jaką jest Muzeum Hymnu Narodowego. Obecnie Gmina Nowa Karczma  jest w 
trakcie realizacji odcinka w kierunku  Będomina – od Nowego Barkoczyna do miejscowości Lubań. 
Ponadto z Lubania rowerzyści będą mogli przejechać będącą w trakcie budowy ścieżką rowerową 
do Nowej Karczmy gdzie zlokalizowane są ośrodki gastronomiczne, noclegowe, handlowe, opieki 
zdrowotnej i administracyjne. 

9) Gmina Liniewo 

W gminie Liniewo proponowany przebieg trasy liczy 12,6 km. W dużej części (7,8 km) 
wykorzystuje dawną linię kolejową Pszczółki - Kościerzyna. Poprowadzenie trasy przez Liniewo 
pozwoli wyeksponować kolejową historię tej mało znanej turystycznie miejscowości oraz ściągnąć 
do niej turystów, podróżujących międzynarodową trasą rowerową.  

Atrakcją, wymagającą odpowiedniego wyeksponowania, może być druga, niedokończona linia 
kolejowa, projektowana przez Liniewo. Jej relikty (nasypy, wiadukty, perony) zobaczyć można w 
kilku miejscach w Liniewie. Warto w okolicach dawnego dworca odtworzyć niektóre elementy 
historyczne, utworzyć też mini-skansen kolejowy z makietą wsi, pokazującą dawne inwestycje 
kolejowe (zrealizowane i niezrealizowane) itp. Z uwagi na rolniczy charakter okolicy i otwarte 
tereny, przez które przebiega trasa w okolicach Liniewa, trasa musi być wybudowana w 
standardzie bitumicznej drogi rowerowej, konieczne są też odwodnienia nasypu, który na terenie 
gminy Liniewo jest silnie zniszczony. Tylko takie rozwiązanie umożliwi długofalowe utrzymanie 
trasy w standardzie oczekiwanym przez rowerzystów, bez narażania gminy na koszty corocznego 
utrzymania i odnawiania dróg gruntowych. Od okolic miejscowości Głodowo bardziej racjonalne i 
tańsze będzie poprowadzenie drogi rowerowej nie nasypem, lecz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
224. Jest tak, ponieważ nasyp nie ma ciągłości w sąsiedniej gminie Skarszewy.  

Trasę w gminie Liniewo podzielono na 5 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 12,6 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 10,2 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 2,0 km dróg lokalnych,  
 wykorzystanie 0,4 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 2 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 3 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Liniewo przedstawiają załączone 
karty zadań (5 szt.).  

Trasa w gminie Liniewo wymaga dalszych konsultacji z samorządem lokalnym.Trasa w gminie 
Liniewo wstępnie podzielona została na cztery odcinki oraz dodatkowo odcinek łącznikowy: 

a) Granica gminy Nowa Karczma - Liniewskie Góry. Długość odcinka 1,4 km. W całości 
przebiega po dawnym nasypie linii kolejowej. Wymaga wymiany nawierzchni  
na bitumiczną z uwagi na zniszczoną nawierzchnię i duży ruch lokalny (ograniczone 
możliwości separacji trasy od ruchu pojazdów, w tym rolniczych, oraz samochodów 
terenowych i quadów). Atrakcją na końcu trasy może być wyeksponowanie widocznego  
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z trasy, stojącego w polu wiaduktu kolejowego, będącego pamiątką po nigdy nie 
zbudowanej linii kolejowej na Gdańsk.  

b) Liniewskie Góry - Liniewo. Długość odcinka 2,0 km. Droga lokalna, w tym przypadku 
możliwe poprowadzenie trasy w ruchu ogólnym. Wskazana poprawa nawierzchni  
i odpowiednie zagospodarowanie okolic dworca kolejowego. 

c) Liniewo - Głodowo (skrzyżowanie linii kolejowej i drogi wojewódzkiej nr 224). Długość 
odcinka 6,4 km. W całości przebiega po dawnym nasypie linii kolejowej, przez otwarte 
tereny rolnicze. Wymaga wymiany nawierzchni na bitumiczną z uwagi na zniszczoną 
nawierzchnię i duży ruch lokalny (ograniczone możliwości separacji trasy od ruchu 
pojazdów, w tym rolniczych, oraz samochodów terenowych i quadów). Lokalnie konieczne 
większe nakłady inwestycyjne, związane z odwodnieniem nasypu. Trasa ta może być 
alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców Głodowa i Iłownicy (połączenie rowerowe  
z Liniewem i Skarszewami nie prowadzące po ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 224).  

d) Głodowo (skrzyżowanie linii kolejowej i drogi wojewódzkiej nr 224) - granica gminy 
Skarszewy (droga wojewódzka nr 224). Długość odcinka 2,3 km. Proponuje się 
poprowadzenie go jako ciągu pieszo-rowerowego (bitumicznego) w pasie drogi 
wojewódzkiej. Jest to rozwiązanie tańsze i bardziej efektywne dla ruchu lokalnego, niż 
adaptacja istniejącego nasypu wraz z drogą dojazdową (biegnącego w oddaleniu od drogi) 
z uwagi na brak ciągłości w gminie Skarszewy (od granicy gminy).  

e) łącznik Liniewo-Orle. Długość ok. 4 km. Pozwalający na włączenie w trasę (i udostępnienie 
atrakcji dla ruchu lokalnego) obszaru Jeziora Orle, atrakcyjnego turystycznie (jezioro, 
łowiska wędkarskie) oraz stanowiącego ważny obiekt dziedzictwa kulturowego (jedno  
z najlepiej zachowanych grodzisk wczesnośredniowiecznych na Pomorzu). Łącznik też 
pozwoli na skomunikowanie dużej wsi Orle z centrum administracyjnym gminy, jakim jest 
Liniewo.  

 

6.3. Powiat starogardzki 
 

Długość trasy Subregionalnej w powiecie starogardzkim, w wariancie rekomendowanym, wynosi 14,2 
kilometra. Przebiega ona przez jedną gminę powiatu - gminę Skarszewy, i w dużej części 
wykorzystywać może linię kolejową Kościerzyna - Pszczółki (na odcinku Skarszewy - granica gminy 
Trąbki Wielkie, tj. 7,4 km). 

W powiecie starogardzkim zidentyfikowano również trasę łącznikową, powiązaną z trasą 
Subregionalną, prowadzącą ze Skarszew na Starogard Gdański i Pelplin, obecnie już częściowo 
wybudowaną lub zaprojektowaną przez samorządy lokalne. Długość tej trasy do Pelplina wynosi  
ok. 30 kilometrów. Parametry docelowe trasy w powiecie starogardzkim są następujące: 

 oznakowanie 14,2 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 14,15 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,05 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 4 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 
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Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie starogardzkim przedstawiają 
załączone karty zadań, w łącznej ilości 5 sztuk.   

 

Rys. 13.  Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej w powiecie starogardzkim, gdańskim i tczewskim. 
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 

10) Gmina Skarszewy 

Miejscowość Skarszewy stać się może po wybudowaniu trasy Subregionalnej ważnym węzłem 
sieci szlaków rowerowych Pomorza. Dodatkowo, dzięki budowie dróg rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych przy drodze nr 222 Skarszewy staną się także węzłem trasy rowerowej Gdańsk 
- Trąbki Wielkie - Skarszewy, której przedłużeniem może być wyżej opisana trasa na Starogard 
Gdański. Obie trasy opisane są w dalszej części opracowania. Ze Skarszew planowane jest 
utworzenie trasy regionalnej Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin, z możliwościami jej 
wydłużenia na Skórcz oraz Gniew (połączenie z trasą EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą Rowerową). Trasa 
Subregionalna w gminie Skarszewy ma długość 13,9 km. Na odcinku 7,4 km wykorzystuje dawną 
linię kolejową Pszczółki - Kościerzyna.  

Trasę w gminie Skarszewy podzielono na 5 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 14,2 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 14,15 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,05 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 4 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Skarszewy przedstawiają załączone 
karty zadań (5 szt.).  
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Podzielona została na następujące odcinki: 

a) Granica gminy Liniewo - Skarszewy, ul. Drogowców. Długość odcinka 5,1  km. Proponuje 
się poprowadzenie go jako ciągu pieszo-rowerowego (bitumicznego) w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 224. Jest tak z uwagi na brak zachowania nasypu kolejowego na tym 
odcinku trasy. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego, szczególnie na odcinku Więckowy 
- Skarszewy, będzie też miała duże znaczenie dla ruchu lokalnego, z uwagi na 
niebezpieczny dla rowerzystów przebieg drogi wojewódzkiej. Jest tam duże natężenie 
ruchu samochodowego oraz brak pobocza.  

b) Skarszewy (ul. Drogowców - ul. Młyńska, okolice cmentarza). Odcinek  o długości 1,4 km. 
Planowana jest przebudowa ulicy przez gminę Skarszewy, zakładająca budowę ciągów 
pieszo-rowerowych. Zapewni to odpowiednie bezpieczeństwo rowerzystów na tym 
odcinku trasy. 

c) Skarszewy, ul. Młyńska - granica gminy Trąbki Wielkie. Odcinek  o długości 7,4 km.  
W całości prowadzi po dawnej linii kolejowej. Wymagana budowa bitumicznej drogi 
rowerowej z odtworzeniem podbudowy, która została zniszczona. Na trasie żwirownie, 
lecz w dużej części wyeksploatowane. Trasa przejęta przez gminę, która posiada projekt 
budowlany. Wymaga on aktualizacji. Trasa powinna być docelowo w całości wydzielona  
z ruchu pojazdów. Na trasie obiekt wymagający remontu - wiadukt na rzece Wietcisy.  
W jego pobliżu rozpoczynać się będzie trasa łącznikowa na Starogard Gdański.  

 

6.4. Powiat gdański 
 

Trasa Subregionalna w powiecie gdańskim posiada dwa warianty przebiegu. W wariancie I (przez 
Kolnik) przebiega ona przez dwie gminy powiatu - Trąbki Wielkie i Pszczółki, a długość trasy wynosi 
17,9 kilometra.  W wariancie II (przez Krzywe Koło) przebiega ona przez trzy gminy powiatu: Trąbki 
Wielkie, Pszczółki i Suchy Dąb, licząc 23,1 km, częściowo biegnąc wspólnie  
z Wiślaną Trasą Rowerową / EuroVelo 9. W powiecie gdańskim zidentyfikowano również trasę 
łącznikową, wiążącą trasę Subregionalną  z miejscowości Gołębiewko do Gdańska wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 222. Oba warianty przebiegają wspólnie od granicy gminy Skarszewy do Pszczółek,  
w związku z czym odcinek dopiero od Pszczółek opisywane są alternatywne warianty przebiegu.  

Parametry docelowe trasy w powiecie gdańskim są następujące: 

 oznakowanie 26,75 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 20,25 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 0,3 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 0,85 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 4,45 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 0,9 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 5 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 2 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

42 
 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie gdańskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 13 sztuk.   

11) Gmina Trąbki Wielkie 

Trasa w gminie Trąbki Wielkie ma długość 7,35 km. W całości wykorzystuje dawną linię kolejową 
Pszczółki - Kościerzyna.  

Trasę w gminie Trąbki Wielkie podzielono na 3 odcinki. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 7,35 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 6,7 km nowych dróg rowerowych,  
 wykorzystanie 0,65 km istniejących dróg rowerowych, 
 wybudowanie 2 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 2 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Trąbki Wielkie przedstawiają 
załączone karty zadań (3 szt.).  

Podzielona została na następujące odcinki: 

a) granica gminy Skarszewy - Sobowidz. Odcinek  o długości 4,9 km. W całości prowadzi po 
dawnej linii kolejowej. Wymagana budowa bitumicznej drogi rowerowej. Trasa przejęta 
przez gminę, która posiada projekt budowlany. Wymaga on aktualizacji. Trasa powinna 
być docelowo w całości wydzielona z ruchu pojazdów.  

b) Sobowidz. Odcinek o długości 1,4 km. W dużej części posiada nawierzchnię bitumiczną 
(wydzielona droga rowerowa / ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 m).  

c) Sobowidz - granica gminy Pszczółki. Odcinek  o długości 1,8 km. W całości prowadzi po 
dawnej linii kolejowej, dobrze zachowanej. Wymagana budowa bitumicznej drogi 
rowerowej. Trasa przejęta przez gminę, która planuje połączenie z gminą Pszczółki. Trasa 
powinna być docelowo w całości wydzielona z ruchu pojazdów. 

12) Gmina Pszczółki 

W wariancie podstawowym długość trasy w gminie Pszczółki ma długość 8,4 km. Na odcinku 5,5 
km wykorzystuje dawną linię kolejową Pszczółki - Kościerzyna (zagospodarowaną na drogę 
rowerową do wsi Żelisławki na odcinku 3,8 km).  

Trasę w gminie Pszczółki podzielono na 6 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 8,4 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 3,25 km nowych dróg rowerowych,  
 uspokojenie ruchu na 0,45 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 3,8 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 0,9 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 2 miejsc odpoczynku, 
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Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Pszczółki przedstawiają załączone 
karty zadań (6 szt.).  

Trasa podzielona została na następujące odcinki: 

a) granica gminy Trąbki Wielkie - Żelisławki. Odcinek  o długości 1,7 km. W całości prowadzi 
po dawnej linii kolejowej, dobrze zachowanej. Wymagana budowa bitumicznej drogi 
rowerowej. Trasa przejęta przez gminę, która planuje połączenie z gminą Trąbki Wielkie. 
Trasa powinna być docelowo w całości wydzielona z ruchu pojazdów. Od strony 
wschodniej istnieje droga rowerowa do Pszczółek 

b) Żelisławki - Pszczółki (droga krajowa nr 91). Odcinek o długości 3,8 km. Gmina 
wybudowała tu bitumiczną drogę rowerową szerokości 2 metry jako "Cysterski Szlak 
Rowerowy". Kluczowe dla ciągłości całej trasy jest bezkolizyjne przejście drogi rowerowej 
pod autostradą A1. Odcinek kończy się przy drodze krajowej nr 91 w Pszczółkach.  

c) Pszczółki - granica gminy Suchy Dąb (WARIANT I). Odcinek o długości ok. 2,8 km. 
Prowadzi drogami lokalnymi (równoległymi do drogi krajowej) i drogami 
rowerowymi/ciągami pieszo-rowerowymi w Pszczółkach, następnie wzdłuż ul. Pomorskiej 
na wschód (dojazd do dworca kolejowego Pszczółki), w kierunku Krzywego Koła Z uwagi 
na natężenie ruchu pojazdów i ich prędkość rekomendowane wybudowanie wydzielonej 
drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Krzywego Koła w gminie Suchy Dąb. 

d) Pszczółki - Kolnik - granica gminy Tczew. (WARIANT II). Odcinek o długości ok. 4 km. 
Prowadzi drogami lokalnymi (równoległymi do drogi krajowej) i drogami 
rowerowymi/ciągami pieszo-rowerowymi do miejscowości Kolnik wzdłuż drogi krajowej  
nr 91. Planowane inwestycje GGDKiA zapewnią ciągłość trasy do granicy gminy Tczew.  
W tym wariancie należy pamiętać o oznakowaniu dojazdu do dworca kolejowego  
w Pszczółkach.  

13) Gmina Suchy Dąb (przebieg w przypadku WARIANTU I)  

Trasa w gminie Suchy Dąb w wariancie podstawowym ma 11 km długości. W wariancie II trasy 
(wzdłuż DK 91 z Pszczółek do Tczewa) trasa nie prowadzi przez tę gminę. Trasę podzielono ją na  4 
odcinki. Podziału dokonano z uwagi na charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a 
także status właścicielski gruntu. Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 11,0 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 10,3 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 0,3 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 0,4 km dróg lokalnych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Suchy Dąb przedstawiają załączone 
karty zadań (4 szt.).  

Podzielona została na dwa odcinki: 

a) Granica gminy Pszczółki - Krzywe Koło. Odcinek o długości ok 3,5 km. Prowadzi wzdłuż 
drogi powiatowej Pszczółki - Krzywe Koło. Z uwagi na natężenie ruchu pojazdów i ich 
prędkość rekomendowane jest wybudowanie wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej na tym odcinku.  
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b) Krzywe Koło - Koźliny - granica gminy Tczew. Odcinek o długości ok 3,5 km. Biegnie 
wspólnie z EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą Rowerową, po drogach lokalnych, o raczej małym 
natężeniu ruchu. Docelowo wskazane wybudowanie wydzielonych dróg rowerowych / 
ciągów pieszo-rowerowych.  

Ostateczny wybór rekomendowanego wariantu trasy  i uszczegółowienie jego przebiegu wymaga 
dalszych, szczegółowych konsultacji z samorządem gminy Pszczółki, jak też z gdańskim oddziałem 
GDDKiA, powiatami i zarządami powiatowymi dróg powiatów: gdańskiego i tczewskiego oraz gminy 
Tczew i miasto Tczew. 

 

6.5. Powiat tczewski 
 

Trasa Subregionalna w powiecie tczewskim posiada trzy wstępnie zidentyfikowane w trakcie 
konsultacji i wizji lokalnych warianty przebiegu. Przebiega ona przez dwie gminy powiatu - gminę 
wiejską Tczew i Miasto Tczew.  

W wariancie I długość trasy wynosi ok. 8,8 km i biegnie od granicy gminy Suchy Dąb przez Czatkowy  
i Tczewskie Łąki (wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową / trasą EuroVelo 9) do zabytkowego mostu 
tczewskiego, którym przechodzi na drugą stronę Wisły. 

W wariancie II liczy ona ok. 11 km i przebiega ona wzdłuż drogi krajowej nr 91 od granicy gminy 
Pszczółki przez Miłobądz, Dąbrówkę Tczewską i Szpęgawę i centrum Tczewa, do zabytkowego mostu 
tczewskiego, którym przechodzi na drugą stronę Wisły.   

W wariancie III liczy zaś ok. 8,7 km i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 91 z Kolnika przez Miłobądz  
i Zajączkowo do zabytkowego mostu tczewskiego, którym przechodzi na drugą stronę Wisły.   

Parametry docelowe trasy w powiecie tczewskim (wariant podstawowy) są następujące: 

 oznakowanie 8,8 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 1,3 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,25 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 6,55 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 0,7 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 1 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 1 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie tczewskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 15 sztuk.   

14) Gmina Tczew 

Trasa w gminie Tczew wstępnie została poprowadzona w trzech wariantach, mających w 
podstawowym wariancie 2,7 km długości:  

a) WARIANT I: granica gminy Suchy Dąb - Czatkowy - Tczewskie Łąki - granica miasta 
Tczew. Długość odcinka 2,7 km. Biegnie wspólnie z EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą Rowerową, 
po drogach lokalnych, o raczej małym natężeniu ruchu. Docelowo wskazane 
wybudowanie wydzielonych dróg rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych. 
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b) WARIANT II: granica gminy Pszczółki (Kolnik) - Miłobądz - Dąbrówka Tczewska - 
Szpęgawa - granica miasta Tczew. Odcinek o długości ok 6,4  km. Prowadzi początkowo  
z Kolnika do Miłobądza na dystansie ok. 1,2 km wzdłuż drogi krajowej nr 91 (istniejące  
i planowane ciągi pieszo-rowerowe zapewnią separację od ruchu pojazdów). Od ulicy 
Wiejskiej w Miłobądzu schodzi na drogi lokalne, którymi przez ok. 5,2 km prowadzi do 
miejscowości Szpęgawa. Na tym odcinki niezbędne poprawy nawierzchni lub docelowo 
(teren silnie się urbanizujący) budowa wydzielonych, dobrej jakości ciągów pieszo-
rowerowych. Ostatni fragment odcinka o długości ok. 700 m to istniejące ciągi pieszo-
rowerowe przy drodze wojewódzkiej nr 224.  

c) WARIANT III: granica gminy Pszczółki (Kolnik) - Miłobądz - Zajączkowo - Tczew. Długość 
odcinka ok. 5,2 km. W tym wariancie trasa prowadzi w całości wzdłuż drogi krajowej nr 91, 
gdzie zakładana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przez GDDKiA.  

Trasę w gminie Tczew (podzielono na 5 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy (w wariancie podstawowym): 

 oznakowanie 2,7 km szlaku rowerowego, 
 wykorzystanie 2,7 km istniejących dróg rowerowych, 
Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Tczew przedstawiają załączone 
karty zadań (5 szt.).  

 

15) Miasto Tczew 

Jest to bardzo widowiskowy i atrakcyjny fragment całej trasy, ponieważ zakłada się 
poprowadzenie go po remontowanym obecnie, zabytkowym moście tczewskim, który po 
remoncie ma zostać dopuszczony wyłącznie do ruchu pieszego i rowerowego. Most ten stanowić 
może odnośnik do również zabytkowego, dawnego kolejowego mostu w Siekierkach na Odrze, 
gdzie zaczynać się będzie trasa w województwie zachodniopomorskim, stanowiąc jeden z symboli 
wizerunkowych trasy (podobnie jak most w Bytowie).  

Trasę w gminie miejskiej Tczew podzielono na 10 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na 
charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy (w wariancie podstawowym): 

 oznakowanie 6,1 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 1,3 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,25 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 3.85 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 0,7 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 1 innego elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie miejskiej Tczew przedstawiają 
załączone karty zadań (10 szt.).  
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Trasa w mieście Tczew wstępnie została poprowadzona w trzech wariantach, mających 
odpowiednio od 3,5 do 4,5 km długości. 

a) WARIANT I: granica gminy Tczew (Tczewskie Łąki - most tczewski - granica gminy 
Lichnowy). Długość odcinka 3,8 km. Biegnie wspólnie z EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą 
Rowerową, skręcając na wysokości dawnej stoczni na most tczewski i pokonując Wisłę.   

b) WARIANT II: granica gminy Tczew (droga nr 224 w okolicach stacji Tczew-Suchostrzygi - 
centrum miasta - granica gminy Lichnowy). Odcinek o długości ok. 4,5 km. Biegnie wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 224 (istniejące drogi i ciągi  pieszo-rowerowe), a następnie  
w pobliżu centrum miasta do zabytkowego mostu tczewskiego.  

c) WARIANT III: granica gminy Tczew (droga krajowa nr 91 - centrum miasta - most 
tczewski -  granica gminy Lichnowy. Długość trasy w tym wariancie 3,5 km. W tym 
wariancie trasa prowadzi najpierw drogą krajową nr 91, następnie ulicą Gdańską do ulicy 
Jana z Kolna (pętla) i dalej na most tczewski i bulwar.  

Ostateczny wybór rekomendowanego wariantu trasy  i uszczegółowienie jego przebiegu w mieście  
i gminie Tczew wymaga dalszych, szczegółowych konsultacji z tymi samorządami, jak też z gdańskim 
oddziałem GDDKiA, powiatami i zarządami powiatowymi dróg powiatów: gdańskiego i tczewskiego 
oraz gminami Pszczółki i Suchy Dąb. 

 

6.6. Powiat malborski 
 

Trasa Subregionalna w powiecie malborskim prowadzi od mostu tczewskiego do zamku w Malborku, 
przez gminy Lichnowy i Nowy Staw oraz gminę i miasto Malbork. Koncepcja szczegółowo omawia 
przebieg trasy do zamku w Malborku, gdzie jest rekomendowany obecnie koniec trasy. Długość 
rekomendowanego odcinka trasy od granicy powiatu tczewskiego do zamku w Malborku wynosi  
32,5 km.  

Opracowanie dalszego przebiegu trasy w kierunku wschodnim wymaga nawiązania ściślejszej 
współpracy z województwem warmińsko-mazurskim. Tym niemniej, koncepcja trasy Subregionalnej 
przedstawia dwie możliwości (dwa warianty) poprowadzenia trasy w kierunku wschodnim, od zamku  
w Malborku w kierunku Elbląga lub Małdyt.  

Parametry docelowe trasy w powiecie malborskim są następujące: 

 oznakowanie 32,5 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 14,15 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 0,1 km dróg lokalnych,  
 wykorzystanie 13,8 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 2,4 km istniejących ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 1,05 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 7 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 10 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 
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Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie malborskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 24 sztuk.   

 

Rys. 14. Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej w powiecie malborskim i sztumskim - WARIANT II. 
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 

 

Wariant I prowadzi spod zamku w Malborku wzdłuż drogi krajowej nr 22 w kierunku Starego Pola  i 
Elbląga.  

Jest on łatwiejszy do wykonania z uwagi na mniejsze potrzeby inwestycyjne, lecz mniej atrakcyjny, z 
uwagi na przebieg w dużej części przy ruchliwych drogach krajowych.  

Natomiast wariant II (podstawowy, rekomendowany) prowadzi spod zamku w Malborku w kierunku 
Starego Targu, Dzierzgonia, Myślic i Małdyt, wykorzystując d. linię kolejową Malbork-Stary Targ - 
Dzierzgoń - Myślice - Małdyty.  

Jest on znacznie bardziej atrakcyjny, lecz kosztowny, z uwagi na potrzebę adaptacji na drogi rowerowe 
dawnych nasypów kolejowych, mostów i wiaduktów. Możliwe jest wykorzystanie w pewnym zakresie 
również dróg lokalnych, szczególnie na wschód od Dzierzgonia.  

Długość trasy Subregionalnej w wariancie I (w kierunku na Elbląg) na terenie powiatu malborskiego 
wynosi ok. 40 km, a w wariancie II (w kierunku na Małdyty) na terenie powiatu malborskiego wynosi 
ok. 33 km, lecz dochodzą wówczas odcinki trasy na terenie powiatu sztumskiego w gminach Stary Targ 
i Dzierzgoń o długości ok. 40 km, co daje ok. 70 km długości trasy w wariancie II.  

Poniżej opisane są przebiegi trasy w poszczególnych gminach powiatu malborskiego. 

16) Gmina Lichnowy 

Trasa w gminie Lichnowy ma długość 12 km. Podzielono ją na 4 odcinki. Podziału dokonano z 
uwagi na charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 12,0 km szlaku rowerowego, 
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 wybudowanie 6,8 km nowych dróg rowerowych,  
 wykorzystanie 5,2 km istniejących dróg rowerowych, 
 wybudowanie 4 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 4 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Lichnowy przedstawiają załączone 
karty zadań (4 szt.).  

Podzielona została na dwa odcinki: 

a) Granica miasta Tczewa (most na Wiśle) - Lichnowy. Długość odcinka ok. 8 km. Trasa 
może zostać poprowadzona drogami lokalnymi przez Lisewo Malborskie i Dąbrowę  
w kierunku wsi Lichnowy lub Lichnówki, aby dołączyć do wybudowanej na dawnej 
wąskotorówce drogi rowerowej, prowadzącej do Nowego Stawu. 

b) Lichnowy - granica gminy Nowy Staw. Długość odcinka ok. 3 km. Trasa może wykorzystać 
istniejącą drogę rowerową o bitumicznej nawierzchni, łączącej Lichnowy i Nowy Staw. 
Poza oznakowaniem, brak potrzeb inwestycyjnych.  

17) Gmina Nowy Staw 

Trasa w gminie Nowy Staw ma długość 9,5 km. Podzielono ją na 6 odcinków. Podziału dokonano z 
uwagi na charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu. 
Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 9,5 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 4,6 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 3,9 km istniejących dróg rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 3 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Nowy Staw przedstawiają załączone 
karty zadań (6 szt.).  

Podzielona została na trzy odcinki: 

a) Granica gminy Lichnowy - Nowy Staw (ul. Matejki). Długość odcinka ok. 3,6 km. Trasa 
może wykorzystać istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, łączącego Lichnowy i Nowy 
Staw. Poza oznakowaniem, w zasadzie brak potrzeb inwestycyjnych. 

b) Nowy Staw (ul. Matejki) - Laski - granica gminy Malbork (okolice wsi Kościeleczki). 
Długość odcinka ok. 6,2 km. Na tym odcinku planowane jest wybudowanie przez gminę 
ciągu pieszo-rowerowego.  

18) Gmina Malbork 

Trasę w gminie Malbork podzielono na 4 odcinki. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 6,9 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 2,6 km nowych dróg rowerowych,  
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 wykorzystanie 4,3 km istniejących dróg rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Malbork przedstawiają załączone 
karty zadań (4 szt.). Przebieg trasy w gminie Malbork jest następujący: 

a) granica gminy Nowy Staw - Kościeleczki - Kałdowo - granica miasta Malbork. Długość 
odcinka ok. 4,2 km. Na tym odcinku planowane jest wybudowanie przez gminę ciągu 
pieszo-rowerowego, infrastruktura częściowo istnieje. 

b) WARIANT II trasy (kierunek Małdyty), od granicy miasta Malbork (Nowa Wieś 
Malborska) do granicy z gminą Stary Targ. Długość odcinka ok. 4,5 km. Trasa prowadzić 
będzie od granicy z miastem Malbork w pobliżu przejazdu kolejowego w Nowej Wsi 
Malborskiej, drogą wojewódzką nr 515 (konieczność budowy drogi rowerowej) i następnie 
ul. Kasztanową do dawnej linii kolejowej, od której do granicy gminy Stary Targ potrzebne 
będzie wybudowanie drogi rowerowej.  

Przy braku środków finansowych na realizację inwestycji w postaci budowy dróg rowerowych na 
nasypach dawnych liniach kolejowych na terenie tej gminy konieczne będzie poprowadzenie trasy 
drogami lokalnymi, wymagającymi miejscami remontów / uzupełnień.  

19) Miasto Malbork 

Trasę w gminie miejskiej Malbork podzielono na 8 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na 
charakter potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 4,1 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 0,15 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 0,1 km dróg lokalnych,  
 wykorzystanie 0,4 km istniejących dróg rowerowych, 
 wykorzystanie 2,4 km istniejących ciągów pieszo-rowerowych, 
 wykorzystanie 1,05 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
 wykonanie 3 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie miejskiej Malbork przedstawiają 
załączone karty zadań (8 szt.).  

Trasa w mieście Malbork podzielona została na trzy odcinki w dwóch wariantach: 

a) Kałdowo -  zamek Malborski, który zasadniczo będzie końcowym punktem I etapu trasy. 
Liczy on niecały kilometr długości i kończy się bezpośrednio pod zamkiem, korzystając z 
kładki pieszo-rowerowej na Nogacie.   

b) WARIANT I: Zamek w Malborku - granica gminy Malbork (droga krajowa nr 22): wyjazd 
spod zamku w Malborku w kierunku Starego Pola, wzdłuż drogi krajowej nr 22. 

c) WARIANT II: Zamek w Malborku - granica gminy Malbork (droga wojewódzka nr 515) 
wyjazd spod zamku w Malborku w kierunku Nowej Wsi Malborskiej, wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 515. 

W obu przypadkach wskazane jest oznakowanie dojazdu do dworca kolejowego w Malborku.  
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20) Gmina Stare Pole (Wariant I - kierunek na Elbląg) 

W przypadku rozpatrywania wariantu I przebiegu trasy (na Elbląg, głównie wzdłuż drogi krajowej 
nr 22), trasa przebiegać będzie od granicy miasta Malbork w okolicy śluzy Rakowiec przez gminę 
Stare Pole.  

Długość trasy wyniesie ok. 13 kilometrów, licząc wzdłuż drogi krajowej. Na całej trasie są 
planowane lub wybudowane ciągi pieszo-rowerowe, lecz atrakcyjność tego odcinka jest obniżona, 
z uwagi na możliwość poprowadzenia trasy wyłącznie wzdłuż ruchliwej i hałaśliwej oraz 
monotonnej na tym odcinku drogi krajowej nr 22 na dystansie ok. 11 km (od centrum Malborka 
do Starego Pola).  

Trasę w gminie Stare Pole podzielono na 2 odcinki. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 13 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 8,7 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 4,3 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 wybudowanie 1 miejsca odpoczynku, 
Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Stare Pole przedstawiają załączone 
karty zadań (2 szt.).  

 

6.7. Powiat sztumski   
 

Przez powiat sztumski prowadzi  wariant II trasy Subregionalnej, rozpoczynający się w Malborku  
i biegnący przez Dzierzgoń i Myślice w kierunku na Małdyty. Długość trasy w wariancie nr II wynosi  
ok. 43,3 kilometra. Przebiega ona przez dwie gminy powiatu sztumskiego- gminę Stary Targ i gminę 
Dzierzgoń, w dużej części wykorzystując dawną linię kolejową Malbork - Myślice - Małdyty oraz drogi 
lokalne. W przypadku wariantu I (na Elbląg przez Stare Pole) trasa nie przechodzi przez powiat 
sztumski. 

Parametry docelowe trasy w powiecie sztumskim są następujące: 

 oznakowanie 43,3 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 24,55 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,2 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
 poprawę nawierzchni 1,0 km dróg lokalnych,  
 uspokojenie ruchu na 0,1 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 17,45 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 7 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 6 innych elementów infrastruktury (liczniki rowerowe, tablice informacyjne, kładki 

pieszo-rowerowe, udrożnienie zasypanych wiaduktów, wykonanie punktów widokowych itp). 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w powiecie sztumskim przedstawiają załączone 
karty zadań, w łącznej ilości 25 sztuk.   
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21) Gmina Stary Targ 

Trasa Subregionalna w gminie Stary Targ w wariancie II liczy 18,1 km. Prowadzi od granicy  
z gminą Malbork po dawnej linii kolejowej przez wieś Łoza, Szropy i Tropy Sztumskie. Następnie, 
biegnąc na północ od Starego Targu, przebiega przez atrakcyjne turystycznie Waplewo Wielkie 
(zabytkowy pałac i park pałacowy) i kończy się na granicy gminy Dzierzgoń przed wsią Morany.  

Na całej długości rekomenduje się wykorzystanie na zmianę fragmentów dawnych linii kolejowych 
oraz dróg lokalnych. Niezbędne poważne inwestycje w związku ze złym miejscami stanem nasypu, 
brakiem niektórych wiaduktów, potrzebą wykonania wjazdów i zjazdów. Przy braku środków 
finansowych na realizację inwestycji w postaci budowy dróg rowerowych na nasypach dawnych 
liniach kolejowych na terenie tej gminy konieczne będzie poprowadzenie trasy drogami lokalnymi, 
wymagającymi miejscami remontów / uzupełnień.  

Trasę w gminie Stary Targ podzielono na 10 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy: 

 oznakowanie 18,1 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 13,65 km nowych dróg rowerowych,  
 poprawę nawierzchni 1 km dróg lokalnych,  
 wykorzystanie 3,45 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 4 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 3 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Stary Targ przedstawiają załączone 
karty zadań (10 szt.).  

 

22) Gmina Dzierzgoń 

Trasa Subregionalna w gminie Dzierzgoń w wariancie II liczy 12,6 km. Proponuje się 
poprowadzenie jej od granicy z gminą Stary Targ przez Kuksy (tu miejsce odpoczynkowe nad 
jeziorem), następnie przez okolice Dzierzgonia do Prakwic, do granicy z gminą Stary Targ.  

Na całej długości rekomenduje się wykorzystanie na zmianę fragmentów dawnych linii kolejowych 
oraz dróg lokalnych. Niezbędne poważne inwestycje w związku ze złym miejscami stanem nasypu, 
brakiem niektórych wiaduktów (w tym dużego mostu na rzece Dzierzgoń) i potrzebą wykonania 
wjazdów i zjazdów.  

Atrakcją tego odcinka trasy są: Jezioro Kuksy, lasy okolic Dzierzgonia, kryjące "Kamienie Wilhelma" 
i miejsce po dawnym pałacyk myśliwskim cesarza Niemiec w Prakwicach (jednocześnie stację 
kolejową na tej linii). 

Trasę w gminie Dzierzgoń podzielono na 12 odcinków. Podziału dokonano z uwagi na charakter 
potrzebnych inwestycji na danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy (w wariancie podstawowym): 

 oznakowanie 12,3 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 8,3 km nowych dróg rowerowych,  
 wybudowanie 0,2 km nowych ciągów pieszo-rowerowych, 
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 uspokojenie ruchu na 0,1 km dróg lokalnych, 
 wykorzystanie 4,0 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 
 wybudowanie 3 miejsc odpoczynku, 
 wykonanie 3 innych elementów infrastruktury  

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Dzierzgoń przedstawiają załączone 
karty zadań (12 szt.).  

23) Gmina Stary Dzierzgoń 

Trasa Subregionalna w gminie Stary Dzierzgoń w wariancie II liczy 12,3 km. Proponuje się 
poprowadzenie jej od granicy z gminą Dzierzgoń w okolicach Prakwic przez Lipieniec i Pudłowiec 
do wsi Myślice, a następnie na Kornele do granicy z województwem warmińsko-mazurskim.  

Na całej długości rekomenduje się wykorzystanie na zmianę fragmentów dawnych linii kolejowych 
oraz dróg lokalnych. Niezbędne poważne inwestycje w związku ze złym miejscami stanem nasypu, 
brakiem niektórych wiaduktów i potrzebą wykonania wjazdów i zjazdów.  

Atrakcją tego odcinka trasy są przede wszystkim wyjątkowy, mało zamieszkany i malowniczy 
teren, a także pozostałości rozległej stacji rozrządowej w Myślicach, w której krzyżowało się kilka, 
nie istniejących obecnie, linii kolejowych.  

Trasę w gminie Stary Dzierzgoń podzielono na 3 odcinki (2 w wariancie podstawowym i 1 
wariancie uzupełniającym. Podziału dokonano z uwagi na charakter potrzebnych inwestycji na 
danym odcinku, a także status właścicielski gruntu.  

Rekomenduje się na terenie tej gminy (w wariancie podstawowym)L 

 oznakowanie 13,2 km szlaku rowerowego, 
 wybudowanie 2,6 km nowych dróg rowerowych,  
 wykorzystanie 10,0 km istniejących dróg w ruchu ogólnym, 

Szczegółowe informacje nt. zagospodarowania trasy w gminie Dzierzgoń przedstawiają załączone 
karty zadań (3 szt.).  

Propozycja przebiegu Subregionalnej Trasy Rowerowej od granicy województwa na wschód  

WARIANT I 

Od Starego Pola rozpatrzyć można przebieg trasy wzdłuż drogi krajowej nr 22 wprost do Elbląga, lub 
spokojniejszy i bardziej interesujący krajobrazowo, lecz wymagający poprawy nawierzchni dróg 
lokalnych przebieg trasy przez Oleśno i Gronowo Elbląskie, lecz jest to już obszar województwa 
warmińsko-mazurskiego. W tym zakresie wskazana jest współpraca z samorządem województwa, a 
także powiatem elbląskim, miastem i gminą Elbląg oraz Lokalną Grupą Działania "Łączy nas Kanał 
Elbląski", która aktywnie działa na tym obszarze w zakresie turystyki rowerowej.  

WARIANT II 

Dalszy odcinek trasy w województwie warmińsko-mazurskim również jest atrakcyjny i prowadzi wprost 
do Małdyt, nad Kanał Elbląski. Dalej zaś możliwe jest poprowadzenie trasy kolejnymi dawnymi liniami 
kolejowymi przez Miłomłyn do Ostródy. Stamtąd zaś, nadal pojezierzami Warmii, do Ostródy oraz 
Olsztyna i w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Dalej trasa biec może na Pojezierze Augustowskie, 
Suwalszczyznę do granicy litewskiej,  przez Druskienniki do Wilna i dalej na północ.  
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7. Założenia do standaryzacji tras i infrastruktury 
 

Standard przedstawianej trasy subregionalnej powinien uwzględniać przede wszystkim wytyczne ECF 
oraz standardy C.R.O.W.  

Pierwsze z cytowanych standardów zostały opracowane przez ECF (Europejską Federację Cyklistów) dla 
tras sieci EuroVelo. Zaś standardy C.R.O.W (www.crow.nl), opublikowane w podręczniku 
projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury Design manual for bicycle traffic, 2016 określają 
pięć kryteriów infrastruktury przyjaznej użytkownikom:  

 Spójność: całość źródeł i celów podroży powinno być dostępnych dla rowerzysty. Oznacza to, 
że trasa powinna zapewniać wygodne połączenie potencjalnego miejsca wyjazdu (jak miejsce 
stałego lub turystycznego zamieszkania rowerzysty, punkt startowy wyjazdu - parking 
samochodowy, węzeł komunikacji publicznej, wypożyczalnia rowerów) oraz punktu docelowy 
wyjazdu; 

 Bezpośredniość: trasy rowerowe powinny oferować jak najkrótsze (w ujęciu czasowym i 
przestrzennym) połączenia pomiędzy punktami etapowymi, kluczowymi atrakcjami, bez 
niepotrzebnych objazdów i nadkładania drogi. Współczynnik wydłużenia takiej trasy nie 
powinien przekraczać 1,2- 1,4 (czyli maksymalnie 20%-40% więcej, niż wynosi rzeczywista 
odległość w linii prostej między kolejnymi punktami trasy); 

 Bezpieczeństwo: infrastruktura rowerowa powinna minimalizować liczbę potencjalnych 
punktów kolizyjnych, zapewniać dobrą widoczność oraz separować lub integrować ruch 
rowerowy z ruchem pojazdów mechanicznych w zależności od prędkości i natężenia. Ponadto 
trasa nie powinna mieć ostrych łuków i zakrętów, odcinki mniej bezpieczne powinny być 
oświetlone; 

 Wygoda: infrastruktura rowerowa powinna ograniczać straty energii związane z jazdą na 
rowerze, minimalizować liczbę zatrzymań i podjazdów oraz zapewniać równą nawierzchnię. 
"Dobra" trasa rowerowa pozwala na jazdę z prędkością rowerzysty min. 20 km/h, a postoje (na 
światłach, przekraczanie ulic, przeszkód itp.) nie powinny przekraczać ok. 30 sekund na każdy 
kilometr trasy. Na trasach rowerowych co ok. 50 km powinny znajdować się miejscowości, 
posiadające bazę noclegową i usługową; 

 Atrakcyjność: trasa rowerowa musi być czytelna oraz bezpieczna w odczuciu osobistym i 
społecznym i prowadzić przez obszary atrakcyjne turystycznie, ciekawe i różnorodne, bez 
odcinków z hałasem itp. 

O funkcjonalności trasy decyduje spełnienie jednoczesne wszystkich pięciu wymogów. Brak nawet 
jednego z nich może skutkować ograniczoną funkcjonalnością danej trasy, a co za tym idzie, jej 
mniejszą popularnością i negatywnym odbiorem przez użytkowników. Oczywiście nie dotyczy to tras 
specjalnych, dedykowanych np. rowerzystom wyczynowym lub miłośnikom jazdy MTB. 
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Projektując trasę, należy mieć na uwadze wymagania różnych rodzajów rowerzystów, użytkujących 
różne rodzaje rowerów. Są to (wg ECF): 

 rowerzyści na kilkudniowych wyjazdach rowerowych; 
 osoby uprawiające jazdę rowerem w czasie wypoczynku urlopowego; 
 rowerzyści na jednodniowych wycieczkach rekreacyjnych; 
 codzienni użytkownicy roweru; 
 osoby uprawiające kolarstwo i jazdę wyczynową oraz sportową. 

W szczególności konieczność w tym zakresie uwzględniania kryteriów tras EuroVelo (za "EuroVelo 
Certification Manual", ECF 2013): 

 Jak najniższe natężenie ruchu pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg, którymi prowadzi 
trasa (optymalnie wydzielone drogi rowerowe), unikanie odcinków o dużym natężeniu ruchu; 

 Jak najniższa rzeczywista prędkość pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg, którymi 
prowadzi trasa (najlepiej poniżej 30 km/h); 

 Brak niebezpiecznych, nieoznakowanych skrzyżowań, odpowiednie oznakowanie istniejących 
skrzyżowań oraz zapewnienie na nich bezpieczeństwa dla rowerzystów (poprzez oznakowanie i 
różnego rodzaju urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego); 

 Unikanie odcinków dróg o niskim bezpieczeństwie jazdy rowerzystów (pozbawionych poboczy, 
krętych o ograniczonej widoczności, z dużym ruchem pojazdów ciężarowych itp.); 

 Nawierzchnia powinna być wysokiej jakości, utwardzona, o niskim oporze toczenia, 
pozbawiona lub niemal pozbawiona odcinków piaszczystych, podmokłych, z bruku, nierównych 
płyt itp.). Kryterium oceny nawierzchni jest wygodny przejazd roweru na typowych oponach w 
każdych warunkach pogodowych (poza okresem zalegania pokrywy śnieżnej). Optymalne w 
tym zakresie są nawierzchnie bitumiczne, betonowe, wykonane z mieszanek mineralno-
asfaltowych itp.; 

 Minimalna szerokość trasy rowerowej to 2 metry (nie licząc skrajni). Brak przewężeń, 
przeszkód uniemożliwiających przejazd rowerem (wąskich gardeł, zamkniętych szlabanów, 
barierek itp.), przy czym szerokość roweru wg przepisów to 90 cm, więc prześwit poprzeczny 
takiego przejazdu powinien wynosić min. 130 cm, a wysokość min. 200 cm, optymalnie 250 
cm). Dotyczy to także separatorów od ruchu pojazdów (słupków, klombów, szlabanów, 
kamieni, barierek itp.); 

 Suma nachyleń trasy na odcinku dziennym (długości ok. 50 km) nie powinna przekraczać 1000 
metrów, a średnie nachylenie trasy na odcinku 5 kilometrów nie powinno przekraczać 5-6%; 

 Trasa powinna uwzględniać atrakcje turystyczne (przyrodnicze - tereny leśne, jeziora, obszary 
chronione i kulturowe - zabytkowe obiekty i miejscowości). Jednocześnie powinna być dość 
różnorodna (bez monotonnych krajobrazów na dłuższych odcinkach); 

 Na trasie nie powinno być terenów mało atrakcyjnych (tereny przemysłowe i zdegradowane, 
miejsca intensywnej produkcji rolniczej) i obiektów uciążliwych dla środowiska (wysypiska 
śmieci, drogi szybkiego ruchu, oczyszczalnie ścieków itp.), szczególnie - produkujących 
nieprzyjemne zapachy, hałas, kurz i pył); 
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 Trasa powinna omijać miejsca potencjalnie stwarzające dla użytkowników zagrożenie napadu, 
kradzieży itp. (szczególnie zaciemnione parki w miastach itp. miejsca); 

 Trasa powinna posiadać kompletne, czytelne, jednolite oznakowanie, wykonane w standardzie 
oznakowania dla danego kraju; 

 Trasa co maksymalnie 150 km, a optymalnie co 75 kilometrów powinna przebiegać przez 
miejscowość, w której znajdują się połączenia komunikacją publiczną, co zapewni wygodne 
planowanie podróży i umożliwi przerwanie jej w razie niepogody, sytuacji losowej itp.; 

 Na trasie, a w szczególności w punktach etapowych (odległych o dzień podróży) powinny 
znajdować się obiekty i punkty, świadczące usługi dedykowane rowerzystom: sklepy, obiekty 
noclegowe, usługowe i gastronomiczne "przyjazne rowerzystom" (pozwalające na bezpieczne 
przechowanie roweru w czasie noclegu i posiłku, zwiedzania atrakcji, a także zapewniające 
dodatkowe usługi dla rowerzystów, jak transport, naprawę i serwis roweru itp.); 

 Zaleca się, aby punkty gastronomiczne i sklepy znajdowały się nie rzadziej, niż co 15 km od 
siebie, a sklepy i serwisy rowerowe co maksymalnie 150 km (zaś samoobsługowe punkty 
naprawy rowerów co 50 km). Wskazane, aby trasa była wyposażona także w stacje ładowania 
rowerów elektrycznych; 

 Operator trasy powinien zapewnić użytkownikom informacje na dedykowanej stronie 
internetowej trasy, a ponadto mapy, przewodniki i inne informatory drukowane. Informacje te 
powinny zawierać opis trasy i jej przebiegu, atrakcji i usług na trasie (szczególnie usług 
"przyjaznych rowerzystom"), mapę online, ślady GPS i inne informacje, niezbędne 
rowerzystom (bazę noclegów, serwisów rowerowych itp.). Dobre odbierane są dedykowane 
aplikacje mobilne, serwisy społecznościowe.  

 Ulotki, mapy i materiały drukowane (odpłatne i nieodpłatne) powinny być dostępne na trasie 
w punktach informacji turystycznej, przy atrakcjach turystycznych, miejscach noclegowych itp.  

Najwyższy poziom zadowolenia użytkowników zapewniają trasy wolne od ruchu samochodowego, 
prowadzone przez ciekawe, różnorodne tereny, raczej poza obszarami zurbanizowanymi. Z tego 
powodu dużą atrakcyjność posiadają trasy prowadzone po dawnych liniach kolejowych oraz 
poprowadzone po wałach przeciwpowodziowych w dolinach rzek, a także dobre drogi asfaltowe o 
małym ruchu pojazdów - leśne, polne, podmiejskie. 

 

7.1. Organizacja ruchu i bezpieczeństwo użytkowników  
 

Projektowane trasy rowerowe priorytetowo powinny zabezpieczać bezpieczeństwo rowerzystów, 
warunkowane przede wszystkim zagrożeniem ze strony kolizji z innymi pojazdami, głównie 
samochodami.  

Z tego powodu zaleca się projektować trasę, wykorzystując następujące założenia: 

 Trasa rowerowa poza terenem zabudowanym może być poprowadzona w ruchu ogólnym 
wyłącznie po drogach lokalnych, o bardzo niskim lub niskim natężeniu ruchu pojazdów 
mechanicznych oraz małej lub średniej prędkości rzeczywistej pojazdów i odpowiedniej 
widoczności i szerokości drogi; 
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 W terenie zabudowanym należy projektować trasy, wykorzystując drogi lokalne lub drogi 
główne o rzeczywistej prędkości pojazdów nie przekraczającej 50 km/h, optymalnie stosując 
uspokojenie ruchu do rzeczywistej prędkości maksymalnie 30 km/h (stosując wyjazdy 
bramowe, progi zwalniające posiadające prześwit dla rowerzysty, podniesione skrzyżowania, 
mini-ronda, szykany, wprowadzenie stref "30" itp. rozwiązania); 

 W przypadku dróg o średnim i dużym natężeniu ruchu oraz o prędkości rzeczywistej większej 
niż 50 km/h, szczególnie poza terenem zabudowanym, rekomenduje się budowę wydzielonych 
dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych (separacja ruchu); 

 Drogi klasy głównej i głównej przyspieszonej (GP i G) powinny co do zasady posiadać 
wydzielone drogi rowerowe, wyjątkowo pasy dla rowerów. Przy prędkości rzeczywistej 
pojazdów powyżej 50 km/h podobne rozwiązania powinno się stosować na drogach typu Z. Dla 
dróg klasy L stosuje sie pasy dla rowerów lub kontrapasy, a na drogach typu D - ruch ogólny 
uspokojony; 

 Skrzyżowania poprzeczne z drogami o wyższym natężeniu ruchu i prędkości rzeczywistej 
pojazdów należy wykonywać jako odpowiednio oznakowane i przejazdy rowerowe, optymalnie 
zapewniające spowolnienie pojazdów (progi, podniesione skrzyżowania, oznakowanie); 

 Skrzyżowania z drogami publicznymi należy projektować, uwzględniając dobre praktyki w tym 
zakresie (np. bez cofania drogi rowerowej w głąb drogi podporządkowanej); 

 Skrzyżowania dróg publicznych z pasami dla rowerów (szczególnie, gdy pas dla rowerów się 
kończy i istnieje konieczność wjazdu/wyjazdu z drogi na pas) powinny posiadać "śluzy 
rowerowe"; 

 Należy unikać częstego przekraczania jezdni przez drogi rowerowe (prowadzenie dróg 
rowerowych po jednej stronie ulicy na jak najdłuższych odcinkach); 

 Na trasie rowerowej należy zapewnić minimalną widoczność 20 metrów, optymalną 40 
metrów (parametry dla prędkości rowerzysty 20 km/h); 

 W przypadku ciągów pieszo-rowerowych, przy przewidywanej większej liczbie rowerzystów 
zalecane jest oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego, szczególnie w terenie zabudowanym 
(znak pionowy C13/C16). Przy małym natężeniu ruchu dopuszcza się ruch mieszany (znak 
poziomy C13/C16); 

 Poza terenem zabudowanym, szczególnie na dawnych liniach kolejowych, możliwe jest 
projektowanie nowych dróg rowerowych jako dróg wewnętrznych z dopuszczonym ruchem 
rowerów (ułatwia to proces projektowania, ograniczając np. konieczność stosowania barierek 
itp. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).  

 

7.2. Nawierzchnia  
 

Nawierzchnia drogi rowerowej ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkowników, trwałości trasy i jej 
atrakcyjności turystycznej. Obecnie realizowane w Polsce inwestycje pokazują, że jedynym rodzajem 
nawierzchni tras długodystansowych, zapewniającym trwałość i jednocześnie pozytywnie odbieranym 
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przez użytkowników, to nawierzchnia bitumiczna / betonowa (beton lany), ew. mieszanki mineralno-
asfaltowe odpowiedniej grubości, z odwodnieniem i podbudową.  

Rekomendowany kolor to czerwony lub czarny (naturalny). Minimalna grubość warstwy bitumicznej to 
4-5 cm, a podbudowy - 15 cm, plus warstwa  wodnoprzepuszczalna.  

W przypadku wylewek betonowych wskazane jest uwzględnienie odpowiednich szczelin dylatacyjnych 
oraz dodatkowo warstwy bitumicznej / ścieralnej, szczególnie na obiektach inżynieryjnych (mosty, 
kładki) dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności opon. 

Kostka betonowa (wyłącznie niefazowana) na podbudowie dopuszczalna jest jedynie w terenie 
zabudowanym na podniesionych skrzyżowaniach itp. oraz w miejscach, gdzie celowo projektowane 
jest spowolnienie jazdy użytkowników ze względów bezpieczeństwa. 

Nie jest dopuszczalna nawierzchnia z kostki brukowej (poza zabytkowymi centrami miast)  
i pozostawienie istniejącej nawierzchni gruntowej lub złej jakości nawierzchni utwardzonej. 

Projektowane trasy mogą mieć (choć nie jest to szczególnie istotne i podnosi koszty inwestycji) obrzeża 
betonowe. Ważniejsze są bariery przeciwkorzeniowe wykonane z folii (konieczne w terenie 
zadrzewionym). Oczywiście standardem powinna być odpowiednia podbudowa (kruszywo łamane 
zagęszczone mechanicznie na warstwie odsączającej) i odwodnienie. 

Nie dopuszcza się nawierzchni gruntowych (poza wyjątkowymi sytuacjami, uwarunkowanymi ochroną 
przyrody, terenami leśnymi, parkowymi itp.). W żadnym wypadku nie dopuszcza się dróg polnych 
utwardzonych. Wyjątkowo w terenie zalesionym, na wydzielonych drogach rowerowych, można 
stosować nawierzchnie tłuczniowo-klińcowe (5-10 cm grubości), utwardzone, zagęszczone i na dobrej 
podbudowie (min. 20 cm), z obrzeżami i ochroną przeciwkorzeniową oraz odpowiednim 
odwodnieniem. Odcinki gruntowe poza terenami leśnymi mają niską trwałość, ulegają szybkiej 
degradacji na skutek wiatru i deszczu. Podobnie działa na nie ruch pojazdów.  

Podobne wymagania dotyczą ciągów pieszo-rowerowych, które co do zasady również powinny być 
projektowane jako bitumiczne.  

Kładki i mosty itp. obiekty inżynieryjne powinny mieć nawierzchnię z szorstkiego betonu lub 
specjalnych powłok chemoutwardzalnych lub paneli z mas plastycznych. Wyjątkowo (w terenach 
cennych przyrodniczo) dopuszcza się ryflowane drewno na kładkach i punktach widokowych.  

 

7.3. Pozostałe parametry tras rowerowych 
 

Szerokość  

W przypadku dróg rowerowych minimalna szerokość to 2 metry, zalecana 2.5 m. Na zakrętach 
zalecane jest poszerzenie trasy od 0,5 do 1 metra. Nie zaleca się ostrych łuków.  

Dodatkowo, należy uwzględnić skrajnię, pozbawioną przeszkód i roślinności - rekomendowane po 20 
cm z każdej strony. Skrajnia pionowa powinna wynosić minimalnie ok. 2 metrów, optymalnie 2,5 metra 
- zapewni to bezpieczną jazdę rowerzystów i przejście pieszych.  

W przypadku ciągów pieszo-rowerowych, szerokość takiego ciągu powinna wynosić co najmniej 2,5 
metra, optymalnie - 3 metry.  
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Oświetlenie  

W terenie zabudowanym wskazane jest zawsze uwzględnienie oświetlenia trasy. Poza terenem 
zabudowanym jest ono zalecane na skrzyżowaniach i miejscach niebezpiecznych z uwagi na ruch 
drogowy i tzw. bezpieczeństwo społeczne.  

Słupki, barierki i inne tego typu obiekty, a także progi poprzeczne i separatory powinny posiadać 
elementy odblaskowe. Podobnie znakować można krawędź pasa rowerowego, szczególnie w miejscach 
nieoświetlonych.  

Podjazdy i zjazdy (profil pionowy) 

Przy projektowaniu należy przyjąć, że maksymalne nachylenie trasy nie powinno przekraczać 5-6%.  

W przypadku projektowania wjazdów i zjazdów na nasypy i rozebrane wiadukty kolejowe powinno się 
uwzględniać ten współczynnik, prowadząc do odpowiedniego zniwelowania krawędzi takich obiektów. 
Większe nachylenie każdorazowo wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań projektowych i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu rowerowego.  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Projektując trasy, należy uwzględniać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie na 
skrzyżowaniach z drogami publicznymi. Zaleca się stosowanie podniesionych przejazdów, progów 
zwalniających, wysepek itp. rozwiązań, ograniczających prędkość pojazdów i zwiększających 
bezpieczeństwo użytkowników. Istotne jest też odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze.  

W miejscach nieoświetlonych zalecane jest stosowanie elementów odblaskowych - w osi drogi 
rowerowej, na obrzeżach, barierkach, separatorach, słupach latarni itp.  

W przypadku stosowania barierek wzdłuż trasy (przy rowach i uskokach) należy ograniczyć ich 
stosowanie do niezbędnego minimum tam, gdzie rzeczywiście ryzyko kolizji z barierką jest mniejsze, niż 
wpadnięcie przez rowerzystę do rowu. Wskazane jest ich zastąpienie żywopłotami tam, gdzie to jest 
możliwe. Ewentualne barierki powinny być projektowane w stonowanym kolorze, optymalnie - 
jednolitym dla całej trasy (np. kolor jasnoszary lub ciemnoszary).   

Separacja od ruchu samochodowego 

Dla zachowania trwałości trasy i bezpieczeństwa użytkowników, niezbędna jest odpowiednia separacja 
od ruchu samochodowego. 

Na etapie projektowania należy przewidzieć zakaz ruchu pojazdów mechanicznych, z ew. wyjątkami 
(pojazdy specjalne, administracji lasów państwowych, mieszkańcy). W takich przypadkach należy 
zaprojektować trasy jako ciągi komunikacyjne, a dopuszczeniem ruchu wybranych pojazdów. 

Dla zapewnienia respektowania w/w założeń, niezbędne jest (obok oznakowania) wprowadzenie 
odpowiedniej separacji podłużnej i poprzecznej. W tym celu możliwe jest zastosowanie słupków, 
barierek, ale też rozwiązań naturalnych - dużych kamieni, klombów betonowych, palisad drewnianych, 
nasadzeń oraz rozwiązań stylizowanych na "kozły" kolejowe (takie, jak na bocznicach kolejowych). Nie 
rekomenduje się szlabanów i barierek, które blokują również ruch rowerowy. Projektując separatory, 
należy zapewnić minimalną szerokość pomiędzy szykanami 130 cm. 

W szczególności rozważyć można stosowanie słupków "kładzionych" w miejscach, gdzie zakłada się 
wprowadzenie ograniczonego ruchu pojazdów. Na wjazdach i zjazdach (odcinki nachylone podłużnie) 
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należy zachować szczególną uwagę, projektując separatory z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
rowerzystów. 

Zieleń urządzona 

Istotnym elementem trasy rowerowej, bardzo rzadko uwzględnianym przez projektantów, jest 
stosowanie zieleni urządzonej jako elementu zagospodarowania trasy, zapewniającym (po kilku lub 
kilkunastu latach, niezbędnych na rozwój roślinności) większą atrakcyjność i bezpieczeństwo trasy. 

W tym zakresie zaleca się stosowanie w szczególności: 

 szybkorosnących, gęstych żywopłotów zamiast barierek wzdłuż trasy oraz oddzielających drogę 
rowerową od jezdni, 

 gęstych zadrzewień (co max. 1,5 m) jako separatorów od ruchu pojazdów i dających cień oraz 
osłonę od wiatru (na poboczach drogi rowerowej), 

 nasadzeń drzew i krzewów owocowych (jabłoni, śliw, grusz itp.) w miejscach odpoczynku i przy 
trasie (są one bardzo atrakcyjne wiosną z uwagi na kwiaty, a jesienią dają dodatkowo 
"prezenty" w postaci darmowych owoców przy trasie), 

 stosowania muraw trawiastych na poboczach trasy dla zapewnienia odpowiedniej 
widoczności, 

 klombów i kwietników w centrach miejscowości. 

Nasadzenia (krzewy, żywopłoty) powinny uwzględniać skrajnię (0,5-1 m od krawędzi drogi rowerowej), 
a przy skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności stosować jedynie roślinność 
niskopienną. Wskazane jest stosowanie gatunków rodzimych (np. jałowiec zamiast tui) i unikanie 
drzew o płytkich systemach korzeniowych (np. topole), gdyż uszkadzać będą one nawierzchnię. W 
każdym przypadku zaleca się konsultację projektu z architektem zieleni oraz instytucjami ochrony 
przyrody.  

Dodatkowo, należy pamiętać o odpowiednim utrzymaniu zieleni urządzonej wzdłuż trasy - koszenie 
trawy na poboczach i miejscach odpoczynku, przycinanie żywopłotów, dbanie o drzewa owocowe itp.  

Stojaki rowerowe 

Miejsca odpoczynku, punkty usługowe "przyjazne rowerzystom", dworce kolejowe, atrakcje 
turystyczne na trasie powinny być wyposażone w bezpieczne stojaki rowerowe. Za bezpieczny stojak 
rowerowy uznaje się stojak, który pozwala zaparkować rower i przytwierdzić go (linką, U-lockiem) za 
ramę.  

Rekomenduje się stosowanie stojaków metalowych, o kształcie zbliżonym do litery "U", trwale 
zakotwiczonych w ziemi, wysokości min. 70 cm. Powinny być zlokalizowane w odległości pozwalającej 
na parkowanie rowerów po obu stronach stojaka, w miejscach, nie powodujących zakłócenia ruchu 
pieszych i pojazdów.  

Dodatkowo, w miejscach szczególnie istotnych dla turystyki wskazane jest lokalizowanie bezpiecznych 
(strzeżonych) parkingów rowerowych, boksów dla rowerów, wiat rowerowych itp. 
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7.4. Oznakowanie drogowe 
 

Oznakowanie dróg rowerowych stosuje szereg znaków drogowych, które należy projektować dla 
zapewnienia bezpiecznego ruchu rowerzystów, pieszych i pojazdów. Zasady ich stosowania regulują 
szczegółowo przepisy drogowe.  

Zakłada się dodatkowo oznakowanie trasy subregionalnej znakami typu R-4, zgodnymi z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi znakowania tras o randze ponadlokalnej.  

Projektując trasę, należy zastosować wszystkie rodzaje znaków z grupy R-4, uzupełniając oznakowanie 
o znaki z grupy E-7 i inne znaki, informujące o atrakcjach turystycznych: 

 znaki R-4a za skrzyżowaniami i miejscami, gdzie szlak skręca (jako potwierdzenie kierunku 
jazdy) i w jednakowych odstępach (np. co 1 km) na całej trasie na odcinkach prostych; 

 znaki R-4b przed skrętem szlaku; 
 znaki R-4c za miejscowościami na trasie oraz miejscami odpoczynku, a także miejscowości z 

atrakcjami turystycznymi, węzłami komunikacyjnymi itp.  
 znaki R-4d w miejscach, gdzie wskazane jest szczególnie wyraźne zaakcentowanie skrętu trasy 

lub w pobliżu miejscowości węzłowych oraz jako oznaczenie miejscowości i obiektów poza 
szlakiem, a istotnych dla rowerzystów 

 znaki R-4e na skrzyżowaniach z innymi szlakami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz w 
pobliżu węzłów komunikacyjnych, rondach i dużych skrzyżowaniach (węzłach drogowych); 

 znaki E-7 kierujące do atrakcji, położonych w pobliżu szlaku (co do zasady do 5 km) - zabytki 
architektury, udostępnione stanowiska archeologiczne, atrakcje przyrodnicze itp. 

Znaki powinny być umieszczane do 50 metrów przed / za skrzyżowaniem. W przypadkach 
specyficznych można stosować także tabliczki informacyjne (prezentujące rzeczywisty przebieg szlaku, 
ostrzegające przed zwężeniem, nierówną nawierzchnią, stromym zjazdem i podjazdem itp.). Do 
znakowania należy stosować znaki, wykonane z folii odblaskowej typu 2.  

Do numeracji wykorzystany zostanie do czasu uzyskania przez trasę statusu szlaku EuroVelo numer 
"20". Przyjmuje się, że oznakowanie będzie zbieżne z wzorem, opracowanym przez województwo 
zachodniopomorskie.  

 

Rys. 20. Oznakowanie (docelowe i tymczasowe) Subregionalnej Trasy Rowerowej w województwie 
pomorskim. Źródło:  opracowanie własne. 
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Do połowy roku 2019 wykonane zostanie przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 
odcinek oznakowania pomiędzy granicą województwa zachodniopomorskiego a Miastkiem (8,1 km). 
Pozwoli to na wydłużenie przebiegu trasy zachodniopomorskiej do najbliższego węzła 
komunikacyjnego, jakim jest Miastko. Odcinek ten ma nawierzchnię asfaltową, prowadzi w ruchu 
ogólnym. Do czasu poprawy nawierzchni i zapewnienia ciągłości trasy nie należy znakować dalszych 
odcinków trasy w kierunku wschodnim. Tymczasowo odcinek Miastko-Bytów będzie oznakowany jako 
szlak "Kolejowy", również przez  Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi (47 km). 
Wykorzystany zostanie znak R-4 z symbolem pociągu.  

Zaleca się też zastosowanie oznakowania infrastruktury turystycznej (miejsc odpoczynku, sklepów, 
obiektów noclegowych i w szczególności obiektów "przyjaznych rowerzystom" - bez podawania nazw - 
znakami specjalnymi, wzorując się np. na województwie zachodniopomorskim.  

 

Fot. 5. Oznakowanie dodatkowe trasy rowerowej nr 20 w woj. zachodniopomorskim.  
Źródło: profil Facebook "Rowerem przez Pomorze Zachodnie" 

 

7.5. Tablice informacyjne  
 

Tablice informacyjne na trasie powinny być wykonane w jednolitym standardzie dla całego szlaku, 
zgodnie z wytycznymi regionalnymi, nawiązujące do standardu, stosowanego przy "Pomorskich 
Trasach Rowerowych". Powinny być one zlokalizowane na wszystkich miejscach odpoczynku i 
punktach węzłowych trasy (przy dworcach kolejowych itp.) 

Zaleca się ujęcie na tablicy mapy trasy oraz jej schematu (wskazanie węzłów komunikacyjnych, miejsc 
odpoczynku, atrakcji turystycznych, kilometrażu pomiędzy punktami).  
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Rys. 21. Tablice informacyjne Pomorskich Trasy Rowerowej w województwie pomorskim 
Źródło:  materiały UMWP - Departament Turystyki. 

 

 

7.6. Miejsca odpoczynku i infrastruktura towarzysząca 
 

Miejsca odpoczynku powinny znajdować się co 10-15 kilometrów wzdłuż całej trasy, gęściej przy 
odcinkach trudniejszych (pagórkowatych, eksponowanych na wiatr), lub pozbawionych innych 
możliwości postoju. 

Zapewniają odpoczynek, zaplanowanie dalszej trasy, schronienie przed niepogodą, uzyskanie 
informacji o przebiegu trasy, dają możliwość wygodnego spożycia posiłku, wyrzucenia śmieci, a 
optymalnie także skorzystania z toalety i pozyskania wody.  
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Oznakowanie i wyposażenie tras (mała infrastruktura) powinny być jednolite w skali całej trasy. Zaleca 
się stosowanie projektów typowych i wzorników.  Miejsca postojowe powinny nawiązywać do systemu 
przyjętego w ramach Pomorskich Tras Rowerowych. Koordynacja i nadzór nad wyglądem 
infrastruktury powinna być sprawowana na poziomie regionalnym przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego.  

Miejsca odpoczynku powinny być wyposażone w: 

 zadaszone wiaty,  
 tablice informacyjne,  
 oznakowanie dojazdu,  
 u-kształtne stojaki rowerowe,  
 kosze na śmieci,  
 ławki i stoły, 
 samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze (w terenie zabudowanym), 
 sanitariaty przenośne (lub dostęp do węzłów sanitarnych). 

W przypadku istniejących miejsc odpoczynku, zalecane jest uzupełnienie wyposażenia zgodnie z listą, 
szczególnie w zakresie wiat i tablic informacyjnych oraz sanitariatów.  

Wskazane jest łączenie miejsc odpoczynku z placami zabaw, kąpieliskami oraz ich lokalizowanie w 
miejscach atrakcyjnych widokowo, służących celach rekreacyjnych i wypoczynkowi mieszkańców i 
turystów.  

Wstępna inwentaryzacja pozwoliła na zidentyfikowanie następujących miejsc odpoczynku oraz 
infrastruktury towarzyszącej dla rowerzystów na trasie (średnio co około 5-10 km): 

1. km 0,0: Krzeszewo (granica województwa): tablica informacyjna (witacz); rozbiórka obecnego 
przystanku PKS oraz budowa nowego, o bardziej atrakcyjnym wyglądzie; 

2. km 5,3 (przybliżony): Wołcza Wielka - nowe miejsce odpoczynku nad jeziorem (punkt 
widokowy), opcjonalna lokalizacja - jez. Wołczyca (przed miejscowością); 

3. km 8,1: Miastko (dworzec kolejowy): ekspozycja historyczna (parowóz?) i tablica o historii linii 
Miastko-Bytów + informacje o trasie rowerowej; 

4. km 11,3: Miastko (droga krajowa nr 21) - tablica i informacja o wiadukcie nad Studnicą; 
możliwość wytyczenia ścieżki spacerowej do tego wiaduktu (i dalej do stacji PKP Miastko) wraz 
z urządzeniem punktu widokowego na przyczółkach mostu od strony zachodniej Studnicy (już 
poza trasą); 

5. km 11,7: Miastko - początek trasy rowerowej na nasypie kolejowym, miejsce odpoczynku; 

6. km 16,3: Dretynek - miejsce odpoczynku (na terenie dawnej stacji kolejowej); 

7. km 20,9: Lubkowo - miejsce odpoczynku (na terenie dawnej stacji kolejowej); 

8. km 26,0 Piaszczyna - punkt widokowy na dawnym wiadukcie kolejowym;  

9. km 26,5: Piaszczyna - miejsce odpoczynku (na terenie dawnej stacji kolejowej), 

10. km 30,0: Głodowo - rozbudowa istniejącego punktu odpoczynku nad jeziorem Kołoleż, 
dodatkowo wykonanie punktu widokowego na nasypie pomiędzy jeziorami Kołoleż i Białym, z 
ew. trasą spacerową do ruin dawnej mleczarni (poza trasą); 
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11. 32,7 km: Kramarzyny - rozbudowa istniejącego miejsca odpoczynku przy placu zabaw, 
dodatkowo zagospodarowanie terenu przy dawnej stacji kolejowej (na km 32,3); 

12. 36,9 km: Trzebiatkowa - miejsce odpoczynku i potencjalnie punkt widokowy przy wiadukcie 
kolejowym, 

13. 43,15 km: Tuchomie - miejsce odpoczynku przy dawnej stacja kolejowej, dodatkowo 
kompleksowe zagospodarowanie terenu pokolejowego (dawnej stacji), a nawet potencjalnie 
izba muzealna, ekspozycja historyczna (parowóz?); 

14. 46,3 km: Tuchomko - tablica i ławka oraz śmietnik w miejscu dawnej stacji kolejowej; 

15. 47,6 km: Jezioro Długie - rozbudowa istniejącego miejsca odpoczynku; 

16. 50,0 km: Niezabyszewo - tablica i ławka oraz śmietnik w miejscu dawnej stacji kolejowej; 

17. 52,7 km: Półczynek - miejsce odpoczynku i stacja kolei drezynowej - początek odcinka z 
torowiskiem (w przypadku udostępnienia linii kolejowej 212 na Korzybie dla drezyn); 

18. 55,1 km: Bytów - miejsce odpoczynku w pobliżu dawnego mostu kolejowego i  dworca 
kolejowego, ekspozycja historyczna (parowóz?), stacja kolei drezynowej (w przypadku 
udostępnienia linii kolejowej 212 na Korzybie dla drezyn); 

19. 61 km (około) -  Ząbinowice - miejsce odpoczynku w pobliżu miejscowości; 

20. 65,1 km (około) - Rabacino - miejsce odpoczynku w pobliżu miejscowości; 

21. 69,7 km: Studzienice - rozbudowa istniejącego miejsca odpoczynku nad jeziorem Kłączno; 

22. 79,0 km: Sominy - miejsce odpoczynku na wschodnim skraj wsi, okolice mostku nad Zbrzycą (w 
pobliżu ośrodka "Kaszubski Bór"); 

23. 82,6 km: Dywan - okolice leśniczówki i młyna, dodatkowo wystawa przyrodniczo-edukacyjna; 

24. 93,8 km (około) Piechowice - miejsce odpoczynku nad jeziorem Gogolino; 

25. 106,05 km: Czarlina (okolice kładki na Wdzie) - remont kładki na Wdzie, rojektowana przystań 
kajakowa - rozbudowa miejsca odpoczynku pod kątem rowerzystów; 

26. 109,3 Juszki - centrum wsi, ewentualnie okolice leśnictwa Debrzyno (km 110,3) - miejsce 
odpoczynku; 

27. 118,6 km: Kościerzyna - okolice dworca kolejowego - węzeł integracyjny, miejsce odpoczynku, 
ekspozycja historyczna (powiązana ze skansenem kolejowym); 

28. 123,0 km: Wielki Klincz - miejsce odpoczynku, zagospodarowanie terenu stacji; 

29. 129,2 km: Nowy Barkoczyn - miejsce odpoczynku, zagospodarowanie terenu stacji; 

30. 133,5 km: w miejscu dawnej stacji kolejowej Liniewko Kaszubskie tablica i ławka oraz 
śmietnik; 

31. 136,8 km: Liniewo - miejsce odpoczynku, zagospodarowanie dawnej stacji kolejowej Liniewo 
Kościerskie; 

32. 142,3 km: Głodowo - miejsce odpoczynku (na terenie dawnej stacji kolejowej Głodowo 
Kościerskie); 

33. 148,0 km: Więckowy - tablica informacyjna o dawnej stacji kolejowej; 
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34. 153,05 km: Skarszewy - podwójny most kolejowy nad Wietcisą: miejsce rekreacyjne, 
ekspozycja historyczna; 

35. 160,3 km: Gołębiewko - tablica informacyjna (teren dawnej stacji kolejowej); 

36. 165,1 km: Sobowidz, teren rekreacyjny nad jeziorem Sobowidzkim - rozbudowa istniejącego 
miejsca odpoczynku; 

37. 170,3 km: Żelisławki - teren dawnej stacji kolejowej, rozbudowa istniejącego miejsca 
odpoczynku i wyeksponowanie lapidarium oraz oznakowanie dojścia do zabytkowego centrum 
wsi; 

38. 175,5 km: Pszczółki - miejsce odpoczynku i tablica informacyjna - okolice budynku dworca 
kolejowego / początek linii kolejowej nr 233 do Kościerzyny; 

39. 184,0 km: Steblewo - miejsce odpoczynku obok ruin kościoła; 

40. 194,5 km: Tczew - rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego na bulwarze w pobliżu mostu 
tczewskiego, ekspozycja dot. historii trasy rowerowej na liniach kolejowych (potencjalnie 
węzeł szlaków EuroVelo); 

41. 195,0 km (około): Lisewo Malborskie - miejsce odpoczynku na terenie dawnej stacji kolejowej 
Lisewo Malborskie (wąskotorowe) - ekspozycja prezentująca historię linii kolejowej; 

42. 199,0 km (ok.): Boręty Pierwsze - tablica informacyjna, małe miejsce odpoczynku na terenie 
dawnego przystanku kolei wąskotorowej; 

43. 200,00 (ok.): Dąbrowa - tablica informacyjna, małe miejsce odpoczynku na terenie dawnego 
przystanku kolei wąskotorowej Dąbrowa Gdańska; 

44. 202,0 km (ok.): Lichnówki - uzupełnienie zagospodarowania terenu dawnej stacji, miejsce 
odpoczynku 

45. 204,0 km (ok.): Lichnowy - uzupełnienie zagospodarowania terenu dawnej stacji, miejsce 
odpoczynku 

46. 208,5 km (ok.): Trępnowy - miejsce odpoczynku na terenie dawnego przystanku kolejki 
wąskotorowej; 

47. 210,0 km (ok): Nowy Staw - park w widłach Świętej i Małej Świętej, zagospodarowanie terenu 
z urządzeniem miejsca odpoczynku; 

48. 221 km (ok.): Malbork, teren zamku - urządzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów (w 
oparciu o istniejącą infrastrukturę), wraz ze strzeżonym parkingiem rowerowym oraz 
przechowalnią bagaży rowerzystów )umożliwienie bezpiecznego zwiedzania zamku przez grupy 
rowerowe); 

49. 231,0 km: Łoza (okolice dawnego cmentarza ewangelickiego), miejsce odpoczynku 

50. 232,8 km: Szropy (teren dawnej stacji) miejsce odpoczynku, uporządkowanie terenu stacji; 

51. 237,1 km: Tropy-Igły (teren dawnej stacji) miejsce odpoczynku, uporządkowanie terenu stacji; 

52. 243,0 km (ok.): Waplewo Wielkie, okolice dawnego dworca kolejowego - zagospodarowanie 
dawnej stacji, miejsce rekreacyjne, punkt odpoczynku.  
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53. 246,5 km: Morany, miejsce po dawnej stacji Morany, po której praktycznie nic nie zostało - 
tablica informacyjna, ławostół, śmietnik; 

54. 248,2 km: Jezioro Kuksy - rozbudowa istniejącego miejsca odpoczynku nad jeziorem, 
kąpielisko, (istniejące miejsce odpoczynku).  

55. 249,6/7 km: rzeka Dzierzgoń - dawny most kolejowy, miejsce odpoczynku i punkt widokowy 

56. 256,3 km: Prakwice, okolice parku i ruin pałacu - miejsce odpoczynku, informacja o 
miejscowości, "Kamieniach Wilhelma", pałacyku myśliwskim i rozebranej stacji Prakwice.  

57. 267,6 km: Myślice (okolice stacji kolejowej) - miejsce odpoczynku 

Szczegółowe wskazania lokalizacji i zagospodarowania miejsc odpoczynku opisane są w kartach zadań 
dla poszczególnych odcinków.  

Zaleca się różnicowanie miejsc odpoczynku, związane z charakterem danego odcinka trasy, np. 
nawiązanie do infrastruktury kolejowej dla odcinków prowadzących po dawnych liniach kolejowych 
(Miastko - Bytów, Kościerzyna - Pszczółki, Lisewo Malborskie - Nowy Staw, Malbork - Dzierzgoń - 
Myślice).  Takie nawiązania można zrealizować na przykład poprzez: 

 stylizację nazw miejsc odpoczynku na tablice z nazwami miejscowości na peronach kolejowych, 
 wykorzystanie elementów takich, jak semafory, krzyże św. Andrzeja w małej architekturze, 

przy znakach i tablicach informacyjnych, 
 wyeksponowanie zachowanych fragmentów bruku stacyjnego i infrastruktury kolejowej 

(peronów, rozjazdów, bocznic, koziołków zaporowych itp.), 
 wykorzystanie detali (parowóz itp.) przy stojakach rowerowych i ich stylizację na XIX wiek 

(zamiast stali chromowanej - stal oksydowana, ciemna). 

W wybranych, kluczowych miejscach na szlaku wskazane jest ustawienie na postumentach pomników 
w postaci np. odnowionych parowozów, zabytkowych wagonów kolejowych (np. przy współpracy ze 
skansenem kolejnictwa w Kościerzynie). Do ustawienia takich obiektów rekomendowane są dawne 
stacje kolejowe w Miastku, Tuchomiu, Bytowie, Kościerzynie, Liniewie, Skarszewach, Tczewie, 
Malborku, Waplewie Wielkim, Dzierzgoniu i Myślicach.  

Tworzyć one mogą w znaczący sposób "klimat" i promować historię trasy, szczególnie w miejscach, 
gdzie niewiele się zachowało z dawnych dworców i stacji kolejowych (np. Tuchomie, Myślice).  

Takie obiekty mogą być również podstawą opracowania kompleksowej rewitalizacji terenów 
pokolejowych (np. w Tuchomiu). Wskazane również wybudowanie punktów widokowych na dawnych 
wiaduktach i miejscach eksponowanych (np. w Piaszczynie). 

 

7.7. Liczniki rowerowe 
 

Uzupełniającym elementem infrastruktury mogą być liczniki rowerowe, które pozwolą monitorować 
ruch rowerowy na trasie. Zaleca się ich ustawienie w następujących lokalizacjach: 

1. Droga rowerowa Wołcza Wielka - Miastko (gm. Miastko); 

2. Nasyp dawnej linii kolejowej na wschód od jeziora Długiego (gm. Tuchomie); 
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3. Okolice osady Dywan (gm. Dziemiany) - odcinek dostępny wyłącznie dla ruchu rowerowego i 
pojazdów ALP; 

4. Kładka pieszo-rowerowa na rzece Wdzie w Czarlinie; 

5. Kładka pieszo-rowerowa na dawnym moście kolejowym na Wierzycy (okolice Kościerzyny); 

6. Kładka pieszo-rowerowa na dawnym moście kolejowym na Wietcisy (Skarszewy); 

7. Zabytkowy drogowy most tczewski; 

8. Kładka pieszo-rowerowa na Nogacie w Malborku (naprzeciwko zamku) ; 

9. Kładka pieszo-rowerowa na dawnym moście na rzece Dzierzgoń w Dzierzgoniu; 

10. Kładka nad strumykiem przed Wdzydzami (przy drodze powiatowej) na łączniku trasy do 
Wdzydz. 

Tak zaproponowane lokalizacje zapewnią pełny monitoring ruchu turystycznego na poszczególnych 
odcinkach trasy. Są zlokalizowane w "wąskich gardłach" trasy, zapewniając zliczenie całego ruchu 
rowerowego na tych odcinkach.  
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8. Uwarunkowania planistyczne dokumentu 
 

 

8.1. Powiązania z europejskim systemem tras rowerowych 

Podstawowym standardem i marką, do której odwołują się trasy rowerowe rangi ponadlokalnej  
w Europie, jest sieć tras EuroVelo. To marka i znak towarowy międzynarodowych, długodystansowych 
tras rowerowych, będąca własnością Europejskiej Federacji Cyklistów.  

 
Rys. 4. Planowany układ sieci tras EuroVelo w Europie 

źródło: European Cyclists' Federation, www.eurovelo.org) 
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Do sieci tej należy obecnie 15 szlaków rowerowych, zaplanowanych i wytyczonych, a częściowo 
oznakowanych i funkcjonujących, na terenie całej Europy. Docelowo sieć ta ma liczyć ok. 70 tysięcy 
kilometrów. Szlaki te wchodzą w ramy korytarzy transportowych TEN-T, posiadają więc wsparcie 
Komisji Europejskiej, a ich rozwój leży w interesie i jest wspierany przez Komisję Europejską. 

Szlaki EuroVelo docelowo zapewniać mają najwyższy standard, komfort i bezpieczeństwo jazdy 
rowerzystów. Powinny posiadać: 

 bitumiczną/utwardzoną nawierzchnię na całej długości, wyłącznie krótkie odcinki z kostki 
betonowej, bruku lub nawierzchni gruntowej, 

 prowadzić po drogach o braku lub niskim natężeniu ruchu samochodowego lub wydzielonych 
drogach rowerowych / ciągach pieszo-rowerowych, 

 drogi rowerowe powinny mieć odpowiednią szerokość (min. 2 metry + skrajnia), 
 dopuszczalne są jedynie niewielkie nachylenia (do 5%), 
 całoroczną przejezdnością dla wszystkich typów rowerów.  

Ponadto długość takiego szlaku wynosić musi min. 1000 km, a szlak taki przebiegać powinien przez co 
najmniej 2 kraje i posiadać znaczną atrakcyjność turystyczną.  

Szczegółowe kryteria w tym zakresie definiuje Europejska Federacja Cyklistów (www.eurovelo.org)  
w swoich poradnikach i wytycznych. Szlaki takie podlegają audytowi (wymagane jest sprawdzenie trasy 
przez przeszkolonego przez ECF audytora), ich oznakowanie wymaga zgody ECF. Szlaki, spełniające 
standard, otrzymać mogą również certyfikat ECF. Obecnie tylko jedna trasa w Europie jest w pełni 
scertyfikowana (EuroVelo 15). 
 

8.2. Powiązania z krajową siecią tras rowerowych  

 

Od roku 2015 w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost inwestycji w infrastrukturę turystyki rowerowej. 
Powstały też, przede wszystkim dzięki środkom unijnym, pierwsze długodystansowe szlaki rowerowe 
posiadające infrastrukturę lepszą, niż tylko oznakowanie. Tworzy to dobry klimat do rozwoju turystyki 
rowerowej w Polsce. Opis kluczowych szlaków i inicjatyw krajowych przedstawiony jest poniżej.  

Trasy EuroVelo w Polsce 

W Polsce przez wiele lat szlaki sieci EuroVelo istniały jedynie na papierze. Z uwagi na brak spełniania 
kryteriów EuroVelo przez szlaki krajowe, wprowadzono krajowe oznakowanie szlaków ponad-
regionalnych znakiem R-2. Do końca 2018 roku takie oznakowanie musi zostać usunięte z dróg  
w Polsce.  

W roku 2017 dokonana została przez nieformalną grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli 
niektórych Urzędów Marszałkowskich (dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego) weryfikacja przebiegu szlaków 
EuroVelo przez Polskę.  

Dzięki nawiązaniu bezpośredniej współpracy z ECF oraz realizacji poważnych inwestycji, w co najmniej 
trzech województwach Polski: małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim, planowane jest 
oznakowanie odcinków szlaków EuroVelo 9, 10, 11 i 13 zgodnie z wytycznymi oznakowania ECF.  
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Rys. 5. Planowany układ sieci tras EuroVelo w Polsce 
źródło: EuroVelo map 2017, European Cyclists' Federation 

Mapę sieci szlaków EuroVelo w Polsce, które zostaną oznakowane do roku 2020, przedstawia rysunek 
5. Będą to następujące odcinki szlaków: 

 EuroVelo 4 (Oświęcim - Tarnów), na terenie woj. małopolskiego (częściowo wspólnie z Wiślaną 
Trasą Rowerową) - inwestycja województwa małopolskiego; 

 EuroVelo 9 (odcinek Gdańsk - granica z woj. kujawsko-pomorskim, na obu brzegach Wisły), 
wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową - inwestycja województwa pomorskiego; 

 EuroVelo 9 (odcinek Wrocław - Żmigród) - planowana inwestycja województwa 
dolnośląskiego; 

 EuroVelo 10 i 13 (wspólny przebieg) od Świnoujścia do Kępek (granica niemiecka - granica  
z woj. warmińsko-mazurskim) - inwestycje województw: zachodniopomorskiego  
i pomorskiego; 

 EuroVelo 11 (Muszyna - Szczucin) na terenie woj. małopolskiego (częściowo wspólnie  
z Wiślaną Trasą Rowerową) - inwestycja województwa małopolskiego; 
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W roku 2018 wykonane zostały i oznakowane fragmenty tras EuroVelo w województwie małopolskim  
i zachodniopomorskim. Możliwe też, że oznakowana zostanie trasa EuroVelo 10/13 w województwie 
warmińsko-mazurskim do granicy z Rosją oraz fragment EuroVelo 11 w woj. świętokrzyskim,  
od Szczucina do Wiślicy. Inwestycje te zostaną wykonane w latach 2019-2020. Stworzą one podstawę 
do dalszego rozwoju sieci tras EuroVelo oraz pozostałych tras rowerowych rangi  międzynarodowej i 
krajowej w Polsce, jak również wskażą rekomendowany i oczekiwany przez rowerzystów standard tras 
tego typu.  

 

Fot. 7, 8  Istniejące oznakowanie tras EuroVelo w woj. zachodniopomorskim i małopolskim 
źródło: Velo Małopolska (Profil Facebook, Michał Zychowicz, Sądecka Grupa Rowerowa PTT),  

Rowerem przez Pomorze Zachodnie (Profil Facebook) 

GREEN VELO - Wschodni Szlak Rowerowy 

Szlak GREEN VELO został wybudowany w roku 2015. Liczy blisko 2 000 kilometrów i prowadzi przez 
pięć województw Polski Wschodniej, w dużej części w pobliżu wschodnich granic naszego kraju.  

 

Rys. 6. Przebieg i oznakowanie Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo 
Źródło: materiały wewnętrzne projektu, ROT Woj. Świętokrzyskiego 
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Był to pierwszy tak duży projekt turystyczny w Polsce. Realizatorem inwestycji było pięć urzędów 
marszałkowskich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego  
i podkarpackiego. Inwestycja była nadzorowana przez PARP i Ministerstwo Rozwoju. Wsparcie  
UE dla inwestycji wyniosło 50 mln EUR.  

W ramach szlaku wykonano jednolite oznakowanie całej trasy, ponad 200 miejsc odpoczynku dla 
rowerzystów (MOR-ów), poprawiono nawierzchnie dróg lokalnych i wybudowano kilkaset km nowych 
dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Trasa też była przedmiotem kompleksowej kampanii 
promocyjnej. W ramach projektu utworzono też system "MPR" - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. 
Ponad 550 obiektów na trasie uzyskało taki status oraz wsparcie promocyjne.  

Szlak oraz model jego realizacji stał się wzorem do naśladowania dla innych tego typu przedsięwzięć w 
Polsce. Ma on charakter długodystansowy, i jest szlakiem wybitnie atrakcyjnym turystycznie, jednak 
poważną wadą jest niejednolitość nawierzchni oraz niespójne standardy jakości, przez co stał się też 
przedmiotem krytyki części środowiska rowerowego, lecz też przyczynił się do dyskusji w tym zakresie 
 i zdobycia doświadczeń w budowie, projektowaniu i promocji kolejnych przedsięwzięć tego typu  
w Polsce.  

Velo Małopolska 

To program budowy dróg rowerowych w województwie małopolskim, którego realizatorem jest 
Samorząd Województwa Małopolskiego, a inwestorem Małopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

 

Rys. 7. Sieć tras Velo Małopolska, stan realizacji na kwiecień 2018 r.  
Źródło: profil Facebok Velo Małopolska 
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W ramach programu powstanie ponad 1000 kilometrów wydzielonych, bitumicznych dróg 
rowerowych, głównie wzdłuż dolin rzecznych. Są to w dużej części drogi wewnętrzne (technologiczne) 
po wałach przeciwpowodziowych, z dopuszczonym ruchem rowerów. Będą to szlaki międzynarodowe 
(w tym Wiślana Trasa Rowerowa, fragmenty EuroVelo 11 i EuroVelo 4), a także szlaki regionalne (Velo 
Dunajec, Velo Skawa i inne). Trasy będą jednolicie oznakowane w wyposażone w miejsca odpoczynku 
rowerzystów. 

Poważnym problemem dla inwestora, który pojawił się w trakcie realizacji inwestycji (obok braku 
środków finansowych na realizację całego zakresu), są opłaty za dzierżawę gruntów na wałach, 
wprowadzone w wyniku utworzenia spółki "Wody Polskie". Utrudnieniem dla zachowania spójności 
sieci jest także brak współpracy niektórych partnerów, np. miasta Krakowa. Mimo tych problemów, 
Velo Małopolska stworzy to do roku 2020 największą i posiadającą najwyższy standard sieć dróg 
rowerowych w Polsce. Będzie to też wiodący produkt turystyki rowerowej w kraju, do którego będą 
porównywane inne projekty.  

Rowerem przez Pomorze Zachodnie 

Województwo zachodniopomorskie, podobnie jak małopolska i pomorskie, realizuje szeroko zakrojony 
program inwestycji w infrastrukturę turystyki rowerowej. Inwestorem, podobnie jak w Małopolsce, 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a program koordynuje Samorząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego.  

 

Rys. 8. Sieć tras rowerowych w ramach programu Rowerem przez Pomorze Zachodnie 
Źródło: materiały Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
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W wyniku realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć ponad 1000 kilometrów dróg i tras 
rowerowych, tworzących spójną w skali regionu sieć czterech tras rowerowych.  

Trasa biegnąca nad Morzem Bałtyckim będzie stanowić element sieci tras Euro Velo, pozostałe trasy 
będą miały charakter regionalny. Szlak wzdłuż Odry stanowić będzie fragment planowanej trasy Blue 
Velo.  

Województwo buduje i poprawia wyłącznie drogi rowerowe, dbając o spójność i wysoki standard trasy. 
W ramach sieci wykorzystane będą także istniejące odcinki dróg lokalnych i dróg rowerowych oraz 
ciągów pieszo rowerowych. Cała sieć zostanie jednolicie oznakowana.  

Co ważne, jedna z tras, budowanych przez województwo - Trasa Pojezierzy Zachodnich, nr 20 - ma 
swoją kontynuację w województwie pomorskim jako trasa "Subregionalna", lub "Jeziorna Trasa 
Rowerowa", wskazana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego do 
roku 2030. 

Pozostałe, przykładowe inicjatywy dotyczące rozwoju turystyki rowerowej w Polsce: 

Obok szlaku Green Velo oraz trzech inwestycji systemowych, realizowanych przez województwa: 
małopolskie, zachodniopomorskie i pomorskie, w Polsce istnieją lub powstają kolejne sieci szlaków 
rowerowych, o różnym standardzie i zasięgu. Do inicjatyw w szczególności godnych uwagi, należą: 

 Mazurska Pętla Rowerowa 

To program budowy tras rowerowych dookoła Wielkich Jezior Mazurskich, realizowany przez 
stowarzyszenie gmin mazurskich. Planują one wybudowanie ok. 300 km dróg, tras i szlaków 
rowerowych dookoła Wielkich Jezior Mazurskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejscami 
odpoczynku, punktami widokowymi itp.). Realizacja przewidziana jest na lata 2018-2020.  

 Szlak Wokół Tatr 

To bardzo ciekawa, obecnie częściowo zrealizowana, idea budowy transgranicznego szlaku 
rowerowego, prowadzącego dookoła Tatr w Polsce i na Słowacji. Trasa w dużej mierze 
wykorzystuje dawne linie kolejowe, dzięki czemu jest bardzo atrakcyjna i dostępna dla każdego 
rowerzysty. Po wybudowaniu w całości liczyć będzie ok. 200 kilometrów i będzie jednym  
z najciekawszych i najpiękniejszych szlaków rowerowych w Polsce.  

 Wiślana Trasa Rowerowa 

Rozpoczęta w 2005 roku w województwie śląskim inicjatywa budowy trasy rowerowej wzdłuż 
rzeki Wisły. Opracowano wówczas logo trasy. Inwestycje rowerowe przyśpieszyły  
po udostępnieniu w 2014 roku możliwości budowy dróg rowerowych po wałach rzecznych  
w wyniku nowelizacji prawa wodnego. Trasa jest częściowo wykonana i oznakowana  
w odcinku górnej Wisły (województwo śląskie, miejscowość Wisła). Cały odcinek małopolski 
zostanie wybudowany do roku 2020 w wysokim standardzie (bitumiczne, wydzielone drogi 
rowerowe). W województwie kujawsko-pomorskim trasa jest oznakowana, jednak prowadzi 
po istniejących nawierzchniach, o bardzo zróżnicowanym standardzie. Odcinek pomorski  
(od ujścia do granicy z woj. kujawsko-pomorskim) zostanie wykonany i oznakowany również do 
roku 2020, z wykorzystaniem nowych dróg rowerowych po wałach nadrzecznych oraz dróg 
lokalnych.  
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Fot. 9, 10  Wiślana Trasa Rowerowa w woj. małopolskim i śląskim. 
Źródło: profil Facebook Velo Małopolska, zasoby wykonawcy dokumentu 

 Dolnośląska Kraina Rowerowa 

 

Inicjatywa 13 gmin, położonych na północ od 
Wrocławia, w województwie dolnośląskim. 
Gminy te wspólnie promują obszar jako cel 
wyjazdów turystycznych. Obszar ten jest 
atrakcyjny dla turystyki rowerowej, gdyż 
obejmuje Dolinę Baryczy i Wzgórza 
Trzebnickie. Sieć dróg rowerowych w tym 
rejonie  systematycznie  się  rozwija  i w  dużej  

mierze opiera się o bitumiczne drogi rowerowe, budowane na dawnych liniach kolejowych  
i wałach nadrzecznych. Stowarzyszenie gmin, będące właścicielem marki turystycznej, 
prowadzi działania promocyjne, a w roku 2018 wdrożyło lokalny system obiektów "przyjaznych 
rowerzystom". 

 Strefa MTB Sudety i sieci tras typu single track w Sudetach i Kotlinie Kłodzkiej  

Obszary górskie i podgórskie oferują specjalistyczną ofertę turystyki rowerowej w postaci 
dedykowanych tras rowerowych dla rowerzystów górskich (MTB).  

 

Fot 11.  Specjalnie przygotowana trasa zjazdowa dla rowerzysty MTB (tzw. single track) 
Źródło: Fundacja POMBA (Polish Mountain Bike Alliance) www.pomba.pl 
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Wyłącznie dla tej grupy odbiorców opracowano również trasy zjazdowe, tzw. "single tracki". 
Są to wąskie ścieżki, po których możliwe jest poruszanie się tylko w jednym kierunku. Są 
specjalistycznie zaprojektowane, przez co niezwykle atrakcyjne, a jednocześnie bezpieczne. 
Ich konstrukcja ogranicza niszczenie nawierzchni stoków przez rowerzystów i zapewnia im 
bezpieczeństwo. W Polsce powstaje obecnie wiele takich tras, szczególnie w Kotlinie 
Kłodzkiej. 

 BLUE VELO - Odrzańska Trasa Rowerowa 

Inicjatywa pięciu województw zachodniej Polski, które w kwietniu 2018 roku podpisały list 
intencyjny w sprawie budowy BLUE VELO- "Odrzańskiej Trasy Rowerowej". Ma to być droga 
rowerowa w standardzie EuroVelo, która prowadzić ma dwoma brzegami rzeki Odry z Czech 
przez Polskę i Niemcy do Świnoujścia, mając ponad 1000 km długości. Obecnie trasa 
budowana jest w województwie zachodniopomorskim, lecz duże zainteresowanie mediów 
oraz środowiska turystycznego, które towarzyszyło podpisaniu listu intencyjnego wskazuje na 
silne społeczne poparcie tego typu inicjatyw. Doświadczenia niemieckie zaś, gdzie funkcjonuje 
z sukcesem wiele tras nadrzecznych, oraz duże zainteresowanie użytkowników trasami, 
budowanymi w Małopolsce potwierdzają potrzebę realizacji tego typu przedsięwzięć.  

 

Rys. 9. Koncepcja "BLUE VELO" - Odrzańskiej Trasy Rowerowej 
Źródło: materiały Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Wrocław 

 

8.3. Analiza tras rowerowych poziomu regionalnego (PZP WP 2030) i lokalnego 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego do roku 2030 

Nadrzędnym dokumentem planistycznym, który w założeniu kształtuje ramy sieci tras rowerowych  
w województwie pomorskim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 
do roku 2030, przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.  
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W jego strukturze, w części 9, dotyczącej kierunków zagospodarowania środowiska przyrodniczego, 
kultury i turystyki znajdują się wytyczne, dotyczące przebiegu międzynarodowych, międzyregionalnych  
i regionalnych tras rowerowych.  

"Plan..." rekomenduje budowę dojazdowych tras rowerowych (2-5 km) w obrębie obszarów 
funkcjonalnych tych ośrodków i węzłów oraz budowę infrastruktury rowerowej, dowiązującej sieć 
ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych do węzłów integracyjnych i przystanków 
zintegrowanych transportu zbiorowego.  

Określa również zalecenia dla planowania i realizacji przebiegu tras rowerowych o charakterze 
uniwersalnym (służących zarówno podróżom rekreacyjnym, jak i codziennym dojazdom do pracy, 
miejsc edukacji i usług), w sąsiedztwie głównych źródeł i celów ruchu rowerowego. Rekomenduje także 
planowanie i realizację dojazdowych tras rowerowych o długości od 2 do 5 km wzdłuż dróg 
wojewódzkich i powiatowych, pozwalających na powiązanie jednostek osadniczych bezpośrednio  
z celami codziennych dojazdów do szkoły, pracy i usług lub przystanków i węzłów transportu 
zbiorowego, mogących stanowić jeden z etapów tych podróży. Trasy te nie mają zwykle charakteru 
turystycznego, gdyż przebiegają przez obszary silnie zurbanizowane lub przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu pojazdów, co obniża ich atrakcyjność turystyczną. Mogą one stanowić jednak element 
tras rowerowych, jako ich uzupełnienie w obszarach miejskich lub jako element dojazdu/wyjazdu  
z miejscowości oraz dojazdu do węzłów komunikacji publicznej.  

Według "Planu...", duże znaczenie dla rozwoju turystyki, szczególnie aktywnej, ma ukształtowanie 
spójnej struktury przestrzennej tras rowerowych o określonych standardach i randze co najmniej 
regionalnej. Tworzą ją m.in. już zrealizowane i przygotowywane do realizacji trasy rowerowe oraz 
trasy, będące wyłącznie koncepcją (propozycją przebiegu): 

2) trasy międzynarodowe: trasa Euro Route R-1, trasa EuroVelo 9 (wzdłuż Wisły), trasa EuroVelo 10 
(wzdłuż wybrzeża Bałtyku) oraz trasa EuroVelo 13 (Szlak Żelaznej Kurtyny – na terenie 
województwa tożsamy z przebiegiem EV 10)1; 

 nr 1 (Euro Route nr 1): woj. kujawsko-pomorskie – Rusinowo (gm. Sadlinki) - Kwidzyn - 
Kwidzyn (m.) - Ryjewo - Biała Góra (gm. Sztum) - Sztum (m.) - Stary Targ - Dzierzgoń - Bągart 
(gm. Dzierzgoń) - woj. warmińsko-mazurskie (Rusinowo - Biała Góra przebieg z trasą nr 2), 

 nr 2 (R-9 Wiślana Trasa Rowerowa Lewobrzeżna/Bursztynowa): Świbno (m. Gdańsk) - Cedry 
Wielkie - Suchy Dąb - Tczew - Tczew (m.) - Subkowy - Pelplin - Gniew - Gniew (m.) - Wiosło 
Duże (gm. Gniew) - woj. kujawsko-pomorskie (przebieg zgodny z trasą EuroVelo EV 9),  

 nr 2 (Wiślana Trasa Rowerowa Prawobrzeżna/Bursztynowa): Mikoszewo (gm. Stegna) - 
Ostaszewo - Lichnowy - Miłoradz - Biała Góra (gm. Sztum) - dalej przebieg tożsamy z trasą nr 
1 (przebieg zgodny z trasą Euro Velo EV 9),  

 nr 3 (R-10 Hanzeatycka Trasa Rowerowa): woj. zachodniopomorskie - Zaleskie (gm. Ustka) - 
Ustka (m.) - Smołdzino - Główczyce - Wicko - Łeba - Wicko - Choczewo - Krokowa - 
Władysławowo - Puck - Puck (m.) - Kosakowo - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Stegna - Nowy Dwór 
Gdański (m.) - Kępki (gm. Nowy Dwór Gdański) - woj. warmińsko-mazurskie (przebieg zgodny 
z trasą Euro Velo EV 13 Szlak Żelaznej Kurtyny),  

                                                             
1 Należy mieć na uwadze, że do roku 2017 nie było możliwości znakowania w regionie pomorskim szlaków 

EuroVelo, gdyż jest to znak towarowy (marka), zastrzeżona przez Europejską Federację Cyklistów. Z tego 
powodu stosowano polskie oznaczenie szlaków międzynarodowych jako szlaki R-(n), np. R-1, R-9, R-10 itp.  
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 nr 4 (Trasa Tysiąca Jezior): woj. zachodniopomorskie - Krzeszewo (gm. Miastko) - Miastko 
(m.) - Tuchomie - Bytów - Bytów (m.) - Parchowo - Sulęczyno - Stężyca - Kościerzyna - 
Kościerzyna (m.) - Stara Kiszewa - Kaliska - Lubichowo - Skórcz - Skórcz (m.) - Morzeszczyn - 
Gniew - Gniew (m.) - Kwidzyn - Kwidzyn (m.) - Prabuty - Prabuty (m.) - Stankowo (gm. 
Prabuty) - woj. warmińsko-mazurskie;  

3) trasy międzyregionalne: Zamków Polski Północnej (nr 12), Szlaku Kopernikowskiego (nr 13), 
Pałaców i Zamków (nr 15), Naszyjnik Północy (nr 16)2: 

 nr 12 (Trasa Zamków Polski Północnej): woj. kujawsko-pomorskie - Lalkowy (gm. Smętowo 
Graniczne) - Gniew - Gniew (m.) - Korzeniewo (gm. Kwidzyn) - Ryjewo - Biała Góra (gm. Sztum) 
- Sztumskie Pole (gm. Sztum) - Malbork - Malbork (m.) - Lichnowy - Tczew (m.) - Tczew - 
Starogard Gdański - Skarszewy - Skarszewy (m.) - Stara Kiszewa - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) 
- Stężyca - Sulęczyno - Parchowo - Niezabyszewo (gm. Bytów) - Bytów (m.) - Lipnica - Konarzyny 
- Chojnice - Chojnice (m.) - Silno (gm. Chojnice) - woj. kujawsko-pomorskie oraz od Chojnice 
(m.) - Chojnice - Człuchów - Człuchów (m.) - Czarne - Czarne (m.) - woj. zachodniopomorskie, 
na odcinku: Gniew - Korzeniewo przebieg tożsamy z trasą nr 4, na odcinku Korzeniewo - Biała 
Góra przebieg tożsamy z trasą nr 2 WTR Prawobrzeżna, na odcinku Lichnowy - Tczew przebieg 
tożsamy z trasą nr 2 WTR Prawobrzeżna, na odcinku Stara Kiszewa - Niezabyszewo przebieg 
tożsamy z trasą nr 4, 

 nr 14 (Przez Zielone Serce Pomorza): Ustka (m.) - Ustka - Słupsk - Słupsk (m.) - Kobylnica - 
Dębnica Kaszubska - Kołczygłowy - Borzytuchom - Bytów - Bytów (m.) - Studzienice - Dziemiany 
- Brusy - Czersk - Czersk (m.) - Mosna (gm. Czersk) - woj. kujawsko-pomorskie,  

 nr 15 (Trasa Pałaców i Zamków): woj. zachodniopomorskie - Warcino (gm. Kępice) - Kępice - 
Trzebielino - Kołczygłowy - Borzytuchom - Bytów - Bytów (m.) - Parchowo - Czarna Dąbrówka - 
Cewice - Nowa Wieś Lęborska - Lębork (m.) - Łęczyce - Choczewo - Lubiatowo (gm. Choczewo) - 
Białogóra (gm. Krokowa) - Puck - Puck (m.) - Wejherowo - Wejherowo (m.) - Szemud - 
Przodkowo - Kartuzy - Kartuzy (m.) - Stężyca - Sulęczyno - Parchowo, na o dci nku: Bytów - 
Węsiory przebieg tożsamy z trasą nr 4, na odcinku Choczewo - Białogóra przebieg tożsamy z 
trasą nr 3,  

 nr 16 (Naszyjnik Północy): woj. zachodniopomorskie - Łękinia (gm. Koczała) - Przechlewo - 
Rzeczenica - Człuchów - Człuchów m. - Konarzyny - Chojnice - Lipnica - Brusy - Karsin - Czersk - 
Czersk (m.) - Legbąd (gm. Czersk) - woj. kujawskopomorskie oraz odcinek drugi: woj. kujawsko-
pomorskie - Stare Gronowo (gm. Debrzno) – Debrzno – Rozwory (m. Debrzno) – woj. 
wielkopolskie,  

 nr 17 (Szlak Menonitów): Gdańsk (m.) - Pruszcz Gdański - Trutnowy (gm. Cedry Wielkie) - 
Drewnica Mikoszewo (gm. Stegna) - Nowy Dwór Gdański - Nowy Dwór Gdański (m.) - 
Ostaszewo - Lichnowy - Nowy Staw - Nowy Staw (m.) - Stogi Malborskie (gm. Malbork) - 
Malbork (m.) - Stare Pole - Szaleniec (gm. Stare Pole) - woj. warmińsko-mazurskie oraz 
odgałęzienie Malbork (m.) - Stary Targ, na o dci nku: Trutnowy - Mikoszewo przebieg tożsamy z 
trasą nr 2, na odcinku Mikoszewo - Nowy Dwór Gdański przebieg tożsamy z trasą nr 2, na 
odcinku Ostaszewo - Lichnowy przebieg tożsamy z trasą nr 2 oraz na odcinku Stogi Malborskie - 
Malbork przebieg tożsamy z trasą nr 12;  

                                                             
2 Należy mieć na uwadze, że podane w "Planie..." numery tras regionalnych i lokalnych mają wyłącznie charakter 

porządkowy i nie powinny być stosowane do numerowania tras rowerowych, bez uzgodnienia numeracji na 
poziomie ogólnopolskim, ponadto w "Planie..." znajdują się nieścisłości w zakresie numeracji i nazw tych tras. 
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4) regionalne: Kaszubska Marszruta, Kociewskie Trasy Rowerowe, Szlaki Dolnego Powiśla i inne: 

 nr 111: Przetoczyno (gm. Szemud) - Przodkowo - Kartuzy - Kartuzy (m.) - Somonino - Nowa 
Karczma - Liniewo - Stara Kiszewa,  

 nr 112: Karwieńskie Błota (gm. Krokowa) - Władysławowo - Jastarnia - Hel,  
 nr 113: Rumia (m.) - Reda (m.) - Wejherowo - Gniewino - Brzyno (gm. Krokowa),  
 nr 114: Wejherowo (m.) - Wejherowo - Luzino - Łęczyce - Lębork (m.) - Nowa Wieś Lęborska - 

Wicko - Łeba (m.),  
 nr 115: Przewóz (gm. Stężyca) - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) - Stara Kiszewa - Czechowo (gm. 

Kaliska) - Lubichowo - Osiek - Recice (gm. Osiek) - woj. kujawsko-pomorskie, na odcinku: 
Kościerzyna - Czechowo przebieg tożsamy z trasą nr 4,  

 nr 116: Gdańsk (m.) - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) - 
Lipusz - Dziemiany - Lubnia (gm. Brusy) – Brusy (m.),  

 nr 117: Gdańsk (m.) - Pruszcz Gdański (m.) - Pruszcz Gdański - Pszczółki - Trąbki Wielkie - 
Skarszewy - Skarszewy (m.) - Starogard Gdański - Starogard Gdański (m.) - Pelplin - Pelplin (m.) 
- Gniew - Gniew (m.),  

 nr 118: Malbork (m.) - Malbork - Miłoradz - Tczew (m.) - Tczew - Pszczółki - Suchy Dąb - Cedry 
Wielkie - Przegalina (m. Gdańsk),  

 nr 119: Gardeja - Prabuty (m.) - Prabuty - Mikołajki Pomorskie - Sztum - Sztum (m.) - Malbork - 
Malbork (m.) - Nowy Staw - Nowy Dwór Gdański - Nowy Dwór Gdański (m.) - Stegna - Żuławki 
(gm. Stegna),  

 nr 120: Jantar (gm. Stegna) - Sztutowo - Krynica Morska - Piaski (m. Krynica Morska),  
 nr 121: Nowiec (gm. Dzierzgoń) - Dzierzgoń (m.) - Stary Dzierzgoń - Bądze (gm. Stary Dzierzgoń) 

- woj. warmińsko-mazurskie,  
 nr 122: Trzcińsk (gm. Starogard Gdański) - Starogard Gdański (m.) - Zblewo - Kaliska - Czersk – 

Czersk (m.) - Zarzecze (gm. Czersk) - Chojnice - Chojnice (m.), na odcinku: Czersk - Zarzecze 
przebieg tożsamy z trasą nr 14,  

 nr 123: Starogard Gdański (m.) - Starogard Gdański - Bobowo - Skórcz - Skórcz (m.) - Osiek - 
Brzeźno (gm. Osiek) - woj. kujawsko-pomorskie,  

 nr 125: Kartuzy (m.) - Kartuzy - Chmielno - Sierakowice - Czarna Dąbrówka - Potęgowo - 
Damnica – Główczyce - Smołdzino, na o dci nku: Czarna Dąbrówka - Rokity razem z trasą nr 15,  

 nr 126: Miastko (m.) - Miastko - Kępice - Kępice (m.) - Kobylnica - Ściegnica (gm. Kobylnica) - 
woj. zachodniopomorskie,  

 nr 127: woj. zachodniopomorskie - Świerzenko (gm. Kępice) - Miastko - Koczała - Przechlewo,  
 nr 128: Czarne (m.) - Czarne - Rzeczenica - Sąpolno Człuchowskie (gm. Przechlewo),  
 nr 130: (Na Kolejowym Szlaku): Miastko (m.) - Miastko - Tuchomie - Bytów - Bytów (m.) – 

Pomysk (gm. Bytów) - Czarna Dąbrówka - Cewice - Nowa Wieś Lęborska - Lębork (m.) – Wicko - 
Łeba (m.), na odcinku: Bytów - Pomysk przebieg tożsamy z trasą nr 4,  

 nr 131: Wieprznica (gm. Kościerzyna) - Karsin - Chłopowo (gm. Brusy),  
 nr 133: Gdańsk (m.) - Sopot - Gdynia - Chwaszczyno (gm. Żukowo) - Żukowo (m.) - Kobysewo 

(gm. Przodkowo); Gdańsk (m.) - (gm. Żukowo) - Żukowo (m.),  
 nr 134: Barkowo (gm. Człuchów) - Debrzno - Debrzno (m.) - woj. wielkopolskie,  
 nr 135: Wierzysko (gm. Kościerzyna) - Karsin - Czersk - Stara Kiszewa - Czarne (gm. Kaliska) - 

Osieczna - Osiek - Kopytkowo (gm. Smętowo Graniczne), na o dci nku: Stara Kiszewa - Czarne 
przebieg tożsamy z trasą nr 4,  
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 nr 137: (Kaszubska Trasa Rowerowa): Żukowo (m.) - Przodkowo - Chmielno (odnoga) Kartuzy - 
Sierakowice - Ceromin (gm. Czarna Dąbrówka) - Pomysk (gm. Bytów) - Parchowo - Sulęczyno - 
Stężyca - Somonino - Żukowo - Żukowo (m.), Ceromin - Pomysk tożsamy z trasą nr 15,  

 nr 138: (Pierścień Gryfitów): Swołowo (gm. Słupsk) - Damnica - Dębnica Kaszubska - Kobylnica 
– Swołowo (gm. Słupsk),  

 nr 139: Luzino - Linia - Kamienica Młyn (gm. Sierakowice),  
 nr 140: (Kaszubska Marszruta): Konarzynki (gm. Konarzyny) - Chojnice - Brusy (m.) oraz dwa 

odgałęzienia Brusy (m.) - Czersk - Czersk (m.) oraz Brusy (m.) - Chojnice - Chojnice (m.),  
 nr 141: Nowa Karcza (gm. Szemud) - Żukowo – Gdańsk,  
 nr 142: (Grzymisława): woj. kujawsko-pomorskie - Lalkowy (gm. Smętowo Granicze) - Gniew - 

Gniew (m.) - Morzeszczyn - Pelplin - Pelplin (m.) - Subkowy - Tczew - Tczew (m.);  
 nr 143: (Dookoła Jezior Wdzydzkich „Remusa”) – Kościerzyna (m.) – Borsk (gm. Karsin) – 

Dziemiany – Lipusz; na o dcinku: Kościerzyna-Borsk tożsama z trasą nr 135;  
 nr 144: (Droga Książęca) - Starkowo (gm. Ustka) - Swołowo (gm. Słupsk) - Zębowo (gm. 

Kobylnica) - Słupsk - gm. Słupsk - gm. Damnica,  
 nr 145: (Trasa Wschód-Zachód, wzdłuż obecnej DK nr 6) – Słupsk – Redzikowo (gm. Słupsk) – 

Domaradz (gm. Damnica) – Poganice (gm. Potęgowo) – Darzyno (gm. Potęgowo) – Chlewnica 
(gm. Potęgowo) – Pogorzelice (gm. Nowa Wieś Lęborska) – Bąkowo (gm. Nowa Wieś Lęborska) 
– Lębork.  

Ustalenie przebiegu w "Planie..." stanowi lista gmin, przez których obszar przebiega dana trasa 
rowerowa. Miejscowości graniczne przebiegu trasy w gminie należy uzgadniać z sąsiednimi gminami. 
Ewentualne przebiegi w pasie drogowym należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą drogi. 

"Plan..." podkreśla także znaczenie ukształtowania spójnej sieci międzynarodowych  
i międzyregionalnych tras rowerowych jako produktów turystycznych we współpracy z sąsiednimi 
województwami. W tym zakresie wskazane jest duże znaczenie tak projektów i programów 
regionalnych (jak Przedsięwzięcie Strategiczne "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9", którego inicjatorem jest Samorząd 
Województwa Pomorskiego, a partnerami - samorządy lokalne). W zakresie rozwoju lokalnego 
uwypuklona w "Planie..." jest rola samorządów i organizacji lokalnych w zakresie zagospodarowania  
i rozwoju turystyki przez wyznaczenie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz 
miejsc rekreacyjnych wzdłuż rzek, w powiązaniu z cennymi miejscowościami i walorami 
środowiskowymi i kulturowymi w ich najbliższym sąsiedztwie.  

Dokument "Planu..." nie uwzględnia tras lokalnych lub tras specyficznych, jak np. trasy MTB lub trasy 
zjazdowe (typu "single track"), których zaprojektowanie i wykonanie w sposób zrównoważony znacznie 
podnosi atrakcyjność turystyczną obszarów pagórkowatych, wpływając jednocześnie na 
uporządkowanie ruchu turystycznego na tych wrażliwych na antropopresję terenach. Takich tras 
obecnie w regionie pomorskim nie ma, choć ukształtowanie terenu w obszarach wysoczyzn 
morenowych sprzyja ich budowie (przykładowo: obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, rejon 
"Szwajcarii Kaszubskiej", okolice Przywidza, przełomu Łeby na południe od Paraszyna i południowa 
część Pojezierza Bytowskiego i okolice Miastka). Sieć takich tras powstaje obecnie w rejonie Kotliny 
Kłodzkiej, w Beskidzie Śląskim i Sądeckim , tworząc atrakcyjną ofertę turystyczną, komplementarną do 
turystyki narciarskiej i innych form turystyki aktywnej.  
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RPS "Pomorska Podróż" i Przedsięwzięcie Strategiczne "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 

Regionalny Program Strategiczny "Pomorska Podróż" to dokument strategiczny, którego 
zaktualizowana wersja została przyjęta w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego uchwałą nr 397/324/18.  

Dokument ten w zakresie turystyki rowerowej, w ramach działania 2.1.1. wskazuje  przedsięwzięcie 
Strategiczne "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9", jak też uwzględnienie budowy tras rowerowych w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych) dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, Obszaru Funkcjonalnego Słupska 
oraz obszarów funkcjonalnych miejskich ośrodków subregionalnych: Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, 
Lęborka, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Bytowa.  

Zapewnia tym samym finansowane projektów partnerskich, realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 
Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9", których inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wartość tych 
projektów w RPS wynosi 163 053 tys. zł, a wkład Samorządu Województwa Pomorskiego wynosi 1 528 
tys. zł. 

Realizacja RPS "Pomorska Podróż" przełoży się wprost na wybudowanie tras EuroVelo 9, 10 i 13  
w województwie pomorskim wraz z łącznikami, tworząc tym samym ramy dalszego rozwoju sieci 
tras rowerowych w województwie pomorskim (sieć ta przedstawiona jest na rysunku 4). Są to 
wskazane w PZPWP 2030 trasy międzynarodowe o numerach 2 oraz 3. 

W województwie pomorskim funkcjonuje obecnie wiele tras i szlaków rowerowych, które powstały  
w wyniku inicjatyw lokalnych i regionalnych. Nie tworzą one spójnego systemu, a autorami 
poszczególnych tras są różne podmioty - samorządy, organizacje turystyczne i inne podmioty. 

Do najważniejszych pozostałych szlaków i sieci szlaków, faktycznie istniejących w terenie, należą: 

 Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1 (Euro Route nr 1) 

To szlak międzynarodowy, biegnący z Berlina przez Polskę do Kaliningradu. W województwie 
pomorskim jego przebieg pokrywa się z opisem PZP WP. Biegnie po drogach asfaltowych, 
oznakowany jest znakami R-2 i R-3. Planowane jest jego odnowienie przez PTTK znakami R-3 
(informacja niepotwierdzona, do weryfikacji). Szlak ten nie wchodzi w sieć tras EuroVelo. 

 Szlak USBS (Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy) - szlak "Przez Zielone Serce Pomorza"  
(trasa międzyregionalna nr 14 z PZPWP 2030) 

Szlak rowerowy, wytyczony z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 
(PDS). Pierwotny przebieg z Ustki do Bytowa przez Słupsk został następnie wydłużony do 
Somin. Istnieje możliwość jego wydłużenia w roku 2019 do Chojnic, dzięki współpracy 
samorządów lokalnych powiatu chojnickiego, lokalnych grup działania PDS i Sandry Brdy.  
Na odcinku Ustka - Chojnice liczyć będzie ponad 150 km. "Zielone Serce Pomorza" to nazwa 
szlaku, wskazana w Planie Zagospodarowania Województwa Pomorskiego 2030. Jest to też 
nazwa marki lokalnej, promowanej przez LGD PDS. Szlak jest jednocześnie szlakiem 
międzyregionalnym o numerze 14, wskazanym w tym dokumencie. Szlak jest częściowo 
oznakowany znakami R-3, jednak nie spełniającymi standardów dla tego typu znaków 
drogowych (znaki malowane, tabliczki). Odcinek pomiędzy Ustką a Słupskiem będzie 
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jednocześnie trasą łącznikową szlaku R-10, wykonaną i oznakowaną w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe...". Wadą szlaku USBS jest niejednolity standard - 
bardzo różnorodna nawierzchnia - od dobrych dróg lokalnych o nawierzchni bitumicznej po 
odcinki piaszczyste, szczególnie w dolinie Słupi, między Kobylnicą a Gałąźnią Małą oraz w 
dolinie rzeki Bytowy w okolicach Osieków Bytowskich, przez co szlak może być uciążliwy do 
pokonania dla rowerzystów.  

 Szlak Mennonitów (trasa międzyregionalna nr 17 z PZPWP 2030) 

Szlak Mennonitów to bardziej nazwa pewnej marki lub grupy szlaków turystycznych (pieszych, 
rowerowych i kulturowych), wytyczonych na Żuławach. Tylko w części jest on oznakowany  
i wyposażony w infrastrukturę turystyczną. Zadania takie zostały zrealizowane w powiecie 
gdańskim w ramach projektu "Szlakiem Mennonitów przez Żuławy Gdańskie" w gminach 
Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie i Suchy Dąb. Pozostała część szlaku jest niezagospodarowana, 
wyposażona jedynie w tablice informacyjne. Nazwa "Szlaku Mennonitów" przyjęła się już  
i stanowi rozpoznawalną markę turystyczną Żuław, wskazane więc byłoby wytyczenie trasy i jej 
wyposażenie w infrastrukturę turystyczną, spójne oznakowanie i promocja produktu. 

 Rowerowy Szlak Zamków Powiśla (fragment trasy międzyregionalnej nr 12 z PZP WP) 

Projekt partnerski, realizowany ze środków RPO WP 2007-2013 na Powiślu (powiaty: sztumski, 
malborski, kwidzyński), w ramach którego powstało ok. 200 km szlaków rowerowych oraz 
infrastruktura towarzysząca. Szlaki biegną głównie po drogach lokalnych - asfaltowych  
i gruntowych, o małym natężeniu ruchu pojazdów. Projekt był następnie promowany przez 
lokalne grupy działania, które utworzyły markę "Koło Gotyku" i promowały obszar, tworząc 
także sieć kwater "przyjaznych rowerzystom", lecz działania te nie mają kontynuacji po roku 
2015. Szlaki te oznakowane są znakami typu R-1, R-2 i R-3, wymagają odnowienia. Na szlaku 
znajdują się miejsca odpoczynku i tablice informacyjne. Odcinek tego szlaku między Sztumem  
a Malborkiem z grubsza pokrywa się z trasą międzyregionalną nr 12, wskazaną jako "Szlak 
Zamków Polski Północnej" w PZP WP 2030.  

 Greenways - Naszyjnik Północy (trasa międzyregionalna nr 12 z PZP WP) 

Szlak rowerowy o długości ponad 800 km, wyznakowany na terenie województwa 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego przez Fundację 
"Naszyjnik Północy" z Debrzna. Szlaki biegną głównie po drogach lokalnych - asfaltowych  
i gruntowych, o małym natężeniu ruchu pojazdów. Znaczna część dróg gruntowych ma bardzo 
złej jakości, piaszczystą nawierzchnię. Szlak ma oznakowanie zachowane jedynie szczątkowo, 
np. na terenie gminy Koczała czy Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

 Kaszubska Marszruta  

To istniejąca sieć szlaków rowerowych w powiecie chojnickim, woj. pomorskie. Ma około 200 
km długości. Znaczna część szlaków ma ulepszoną nawierzchnię gruntową i biegnie w leśnych 
pasach przeciwpożarowych, co pozwala na uniknięcie ruchu samochodowego. Część tras to 
wydzielone, drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej lub z polbruku. Trasy te są bardzo 
atrakcyjne i przebiegają przez malownicze tereny Borów Tucholskich, stanowiąc jedną  
z większych sieci tras rowerowych w Polsce, o dużym potencjale turystycznym i rozwojowym. 
Oznakowane są znakami typu R-1 i R-3. Wybudowano liczne miejsca postojowe i wykonano 
tablice informacyjne.  Co szczególnie istotne, "Kaszubska Marszruta" wyewoluowała z projektu 
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partnerskiego trzech gmin, koordynowanego przez Powiat Chojnicki i zrealizowanego  
w ramach RPO WP 2007-2013 w program budowy tras rowerowych. W jego ramach 
zrealizowano szereg komplementarnych projektów finansowanych z różnych źródeł (również 
PROW i PO RYBY), dzięki czemu wybudowano kolejne odcinki szlaków w gminach Brusy  
i Chojnice, czy most zwodzony w Małych Swornychgaciach.  

 Kociewskie Trasy Rowerowe  

To system szlaków rowerowych o długości ok. 600 km, oznakowanych i utrzymywanych przez 
samorządy kociewskie we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie. Szlaki są 
wytyczone po drogach lokalnych i gruntowych o różnym standardzie nawierzchni i natężeniu 
ruchu. Oznakowane są znakami R-1 i R-3, wyposażone w tablice informacyjne i małą 
infrastrukturę turystyczną.  

 Szlaki rowerowe regionu słupskiego  

W regionie słupskim, dzięki działalności słupskiego oddziału PTTK, zaangażowaniu Powiatu 
Słupskiego i lokalnych samorządów, funkcjonuje duża liczba szlaków turystyki rowerowej.  
Są one oznakowane głównie znakami R-1, R-2 i R-3 o różnym stopniu zachowania. Wiodącym 
szlakiem jest "Pierścień Gryfitów", stanowiący ok. 100 kilometrowy pierścień dookoła Słupska, 
prowadzący m. in. przez atrakcyjne turystycznie miejscowości "Krainy w Kratę". Szlaki  
są wytyczone po drogach lokalnych i gruntowych o różnym standardzie nawierzchni  
i natężeniu ruchu. Wyposażone w tablice informacyjne i małą infrastrukturę turystyczną.  

Pozostałe trasy międzynarodowe i regionalne, wspomniane w PZP WP 2030 

Międzyregionalne trasy rowerowe: nr 12 (Trasa Zamków Polski Północnej) i nr 15 (Trasa Pałaców  
i Zamków), w zasadzie nie funkcjonują w terenie. Szlak Zamków Polski Północnej funkcjonuje jako 
samochodowy "Szlak Zamków Gotyckich". Administratorem szlaku jest Stowarzyszenie Gmin Polskie 
Zamki Gotyckie z Olsztyna. Natomiast trasa nr 4 ("Trasa Tysiąca Jezior"), poprowadzona jest w dużej 
części drogami asfaltowymi (krajowymi i wojewódzkimi) o dużym natężeniu ruchu samochodowego  
i obecnie nie istnieje w terenie. Stanowi ona jednak przedłużenie trasy, planowanej przez 
województwo zachodniopomorskie (nr 20, Trasa Pojezierzy Zachodnich). Przebieg tej trasy stanowi 
punkt wyjścia do analiz przebiegu Subregionalnej Trasy Rowerowej w województwie pomorskim, 
stanowiącej kontynuację inwestycji zachodniopomorskiej i wykorzystującej nieczynne linie kolejowe.  

Podsumowanie 

W regionie pomorskim, dzięki realizacji Regionalnego Programu Strategicznego "Pomorska Podróż", do 
roku 2020 powstaną szlaki EuroVelo nr 9, 10 i 13, będące podstawą regionalnej sieci tras rowerowych.  

Ich uzupełnieniem będzie sieć lokalnych tras rowerowych, których powstanie  inspirowane jest przez 
samorządy, organizacje turystyczne czy lokalne grupy działania.  

W związku z realizacją RPS "Pomorska Podróż" i przedsięwzięcia "Pomorskie Trasy Rowerowe" planuje 
się wypracowanie regionalnych standardów jakości i utrzymania infrastruktury turystyki rowerowej. 

Szansą rozwojową natomiast powstanie trasy rowerowej nr 20 w województwie zachodniopomorskim, 
która ma szansę, jeżeli zostanie przedłużona przez województwo pomorskie, stać się kolejną trasą sieci 
EuroVelo nr 20, prowadząc przez województwo pomorskie na wschód, w kierunku krajów bałtyckich.  

Stanowić ona może ważne uzupełnienie sieci głównych tras rowerowych, prowadząc przez środkową 
część województwa pomorskiego i łącząc ze sobą trasy lokalne i trasy EuroVelo 
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9. Trasy łącznikowe i uzupełniające  
 

9.1. Trasa Ustka - Słupsk - Bytów - Chojnice - "Przez Zielone Serce Pomorza" 
 

Szlak został zaprojektowany przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi i uległ przez 
lata wydłużeniu. Nosi nazwę "Przez Zielone Serce Pomorza", roboczo zwany jest też szlakiem "USBS".  

Pierwotnie przebiegał z Ustki przez Słupsk do Bytowa, następnie został wydłużony do Somin. Istnieje 
aktualnie możliwość jego wydłużenia do Chojnic z wykorzystaniem tras "Kaszubskiej Marszruty"  
(w opcji PZP WP do Czerska). Podniesie to znacznie atrakcyjność szlaku i wydłuży go do 178 km, 
podnosząc go jednocześnie do rangi regionalnej. 

Szlak ten ma rangę regionalną, ponieważ łączy ze sobą ważne turystycznie miejscowości regionu: 
Ustkę, Słupsk, Bytów, Sominy, potencjalnie Swornegacie, Charzykowy, Chojnice oraz atrakcyjne 
turystycznie obszary Wybrzeża Słowińskiego, doliny Słupi (Park Krajobrazowy Doliny Słupi), Pojezierza 
Bytowskiego oraz Borów Tucholskich (Zaborski Park Krajobrazowy i Park Narodowy "Bory Tucholskie). 
Właśnie z uwagi na przebieg przez wyjątkowo cenne przyrodniczo obszary o dużym zalesieniu nosi 
nazwę "Przez Zielone Serce Pomorza". Jest to też nazwa marki lokalnej, promowanej przez LGD PDS.  

W Bytowie szlak łączy się z projektowaną trasą Subregionalną, od tego miasta odchodzi też 
potencjalnie szlak łącznikowy na Lębork i Łebę. Łączy też ze sobą trasę Subregionalną oraz szlak 
EuroVelo 10/13 z "Kaszubską Marszrutą". Dzięki temu Bytów stanie się istotnym węzłem turystyki 
rowerowej w województwie pomorskim. Jest to najważniejszy szlak rowerowy prowadzący 
południkowo w zachodniej części województwa pomorskiego.  

Trasa "Przez Zielone Serce Pomorza" oznaczona jest w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Pomorskiego numerem 14. Jest to numer porządkowy, lecz został wykorzystany do jej 
oznakowania na odcinku Ustka - Słupsk (znaki malowane) oraz na terenie doliny Słupi (Park 
Krajobrazowy Doliny Słupi) pomiędzy Kobylnicą a Krosnowem (tabliczki nawiązujące do znaku R-4). 
Docelowo wskazane jest nadanie trasie numeru porządkowego w układzie regionalnym, do czego 
niezbędne są jednak ustalenia na poziomie kraju.  

Odcinek między Ustką a Słupskiem wchodzi w zakres "Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu 
międzynarodowym...", jako łącznik szlaku R-10, prowadzący do Słupska z Wodnicy (21,1 km). 
Dodatkowo, pomiędzy Wodnicą i Ustką szlak pokrywa się ze szlakiem EuroVelo 10/13 (ok. 3 km). Oba 
te elementy tras międzynarodowych będą oznakowane znakami R-4 z symbolem EuroVelo 10/13 lub 
jako szlak R-10, wskazane równorzędne oznakowanie tego odcinka znakami typowymi dla trasy "Przez 
Zielone Serce Pomorza". 

Odcinek w powiecie bytowskim oraz chojnickim zostanie oznakowany znakami R-4 w roku 2019  
w ramach projektu współpracy lokalnych grup działania: Partnerstwo Dorzecze Słupi, Sandry Brdy  
i LGD Pojezierze Człuchowskie. Dzięki włączeniu się z inicjatywy Województwa Pomorskiego gmin 
powiatu chojnickiego: miasto i gminy Chojnice oraz gminy Brusy, możliwe będzie także oznakowanie 
trasy do Chojnic z wykorzystaniem szlaków "Kaszubskiej Marszruty" (w ramach ich odnowy po 
zniszczeniach, spowodowanych nawałnicą z sierpnia 2017 roku.  
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Rys. 15.  Rekomendowany przebieg trasy "Przez Zielone Serce Pomorza".  
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 
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Wskazana jest przy tym lekka korekta przebiegu szlaku od Somin na południe (w stosunku do Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego). Charakter szlaku zgodny z nazwą 
("Przez Zielone Serce Pomorza") zostanie najlepiej wyeksponowany, przy poprowadzeniu trasy przez 
Drzewicz, Swornegacie i Charzykowy, przez Zaborski Park Krajobrazowy, w pobliżu kompleksu Jezior 
Charzykowskich i skrajem parku narodowego "Bory Tucholskie".  

Węzłami transportowymi dla szlaku są Słupsk (dla północnej części trasy) i Chojnice (dla południowej 
części trasy). Oba te miasta są skomunikowane pociągami regionalnymi (dopuszczony przewóz 
rowerów) z Trójmiastem w ramach regionalnej sieci połączeń kolejowych.  

Długość szlaku pozwala na realizację 2-3 dniowego wyjazdu rowerowego. Na szlaku nie ma problemu  
z noclegami. Trasa nie posiada znacznych wzniesień, wyłącznie odcinek pomiędzy Bytowem  
a Studzienicami, prowadzący przez dział wodny, posiada dużą liczbę podjazdów. Nawierzchnia szlaku 
na tym odcinku jest asfaltowa, co zmniejsza na szczęście trudność szlaku. 

Wadą trasy, koniecznie wymagającą poprawy, jest różnorodny standard nawierzchni. Większość trasy 
biegnie drogami asfaltowymi o niskim natężeniu ruchu pojazdów i dobrej lub średniej jakości 
nawierzchni, drogami gruntowymi o dobrym standardzie lub wydzielonymi drogami rowerowymi  
o nawierzchni ulepszonej.  

Jednak fragmenty szlaku w dolinie Słupi (pomiędzy Kobylnicą a Krosnowem w powiecie słupskim) oraz 
w dolinie rzeki Bytowy między Niedarzynem a Bytowem w powiecie bytowskim biegną bardzo 
piaszczystymi lub błotnistymi drogami polnymi i leśnymi. Z tego powodu szlak nie nadaje się dla 
rowerów o wąskich oponach, które zasadniczo sprawdzą się najlepiej na całej pozostałej części szlaku. 
Te odcinki wymagają pilnej poprawy (utwardzenia nawierzchni i miejscami odwodnienia).  

Trasa prowadzi docelowo przez trzy powiaty i trzynaście gmin województwa pomorskiego oraz liczne 
nadleśnictwa i jednostki organizacyjne, odpowiedzialne za ochronę przyrody i promocję turystyki: 

Charakterystyka szlaku została dokonana w podziane na gminy, przez które prowadzi trasa. 

1) Miasto Ustka 

Trasa "Zielonego Serca Pomorza" w Ustce przebiega razem z trasą EuroVelo 10/13. Liczy ok.  
1,5 km długości. Planuje się jej rozpoczęcie przy dworcu kolejowym Ustka. Stąd prowadzi w 
kierunku zachodnim, przekracza Słupię i prowadzi na południe, równolegle do drogi wojewódzkiej 
nr 203 w kierunku granicy z gminą Ustka w kierunku na Wodnicę. Trasa wykorzystuje drogi lokalne 
i ciągi pieszo-rowerowe, które zostaną poprawione w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego 
"Pomorskie Trasy Rowerowe..." 

2) Gmina Ustka 

Na terenie gminy wiejskiej Ustka szlak liczy 8,5 kilometra. Na całej długości biegnie razem  
z odcinkami szlaków rowerowych, planowanych do wykonania w ramach Przedsięwzięcia 
Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe...". Jest to 1,9 km wspólnego przebiegu ze szlakiem 
EuroVelo 10/13 od granicy z miastem Ustka do Wodnicy oraz 6,6 km wspólnego przebiegu ze 
szlakiem łącznikowym R-10 z Wodnicy przez Charnowo do okolic stacji kolejowej Charnowo. Są to 
głównie drogi lokalne, asfaltowe, betonowe i ulepszone gruntowe oraz odcinki dróg i ciągów 
pieszo-rowerowych. 
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3) Gmina Słupsk 

Na terenie gminy wiejskiej Słupsk trasa biegnie w dwóch odcinkach: pomiędzy gminą Ustka  
a miastem Słupsk oraz na prawym brzegu Słupi pomiędzy mostem Łosino-Krępa Słupska a 
okolicami wsi Lubuń. Odcinki te w sumie mają 13,8 kilometra. Pierwszy fragment trasy prowadzi 
na długości 10,1 km pomiędzy granicą z gminą Ustka w okolicy stacji PKP Charnowo, przez 
miejscowości: Gałęzinowo, Wielichowo i Bruskowo Wielkie, do granicy z miastem Słupsk w pobliżu 
cmentarza przy Al. 3 Maja. Na całej długości biegnie razem z trasą łącznikową R-10, planowaną do 
wykonania w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe...". Są to 
głównie asfaltowe drogi lokalne oraz odcinki dróg i ciągów pieszo-rowerowych.  Drugi fragment 
trasy ma długość 3,7 km i prowadzi na prawym brzegu Słupi pomiędzy mostem Łosino-Krępa 
Słupska a okolicami wsi Lubuń. Jest to droga lokalna 

4) Miasto Słupsk 

W Słupsku trasa ma długość 8,2 km. Prowadzi przez centrum miasta, od granicy z gminą Słupsk  
w okolicach cmentarza przy Al. 3 Maja, następnie Aleją  3 Maja do ul. Kołłątaja. Tam skręca na 
południe do dworca kolejowego. Ten fragment szlaku o długości 3,7 km biegnie razem z trasą 
łącznikową R-10, planowaną do wykonania w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego "Pomorskie 
Trasy Rowerowe...". Są to głównie drogi i ciągi pieszo-rowerowe, bitumiczne i z kostki asfaltowej.  
Od dworca kolejowego trasa prowadzi już samodzielnie na południe w kierunku Kobylnicy, 
początkowo ul. Kołłątaja, następnie ul. Szczecińską, Piłsudskiego, Legionów Polskich, 
Zaborowskiej, Dmowskiego i ponownie ulicą Szczecińską do granicy z gminą Kobylnica. Odcinek 
ten ma długość 4,5 km i prowadzi głównie drogami miejskimi oraz ciągami pieszo-rowerowymi i 
drogami rowerowymi. Obecnie nie jest oznakowany, rekomendowane oznakowanie jednolitym 
oznakowaniem R-4.  

5) Gmina Kobylnica 

Na terenie gminy Kobylnica trasa biegnie w dwóch odcinkach: pomiędzy granicą miasta Słupsk  
a mostem na Słupi (Łosino-Krępa Słupska), oraz w okolicach Łosina. Odcinki te w sumie mają  
10,5 kilometra długości. Pierwszy fragment szlaku w gminie Kobylnica ma 6,2 kilometra długości. 
Przebieg w gminie rozpoczyna się przy ul. Szczecińskie, na granicy z miastem Słupsk. Następnie 
trasa biegnie ulicą Poznańskiego przez centrum Kobylnicy, by następnie skręcić w ul. Wodną, Aleją 
Orzechową  i Młyńską, prowadząc wzdłuż Słupi na  południe, do obwodnicy Słupska. Przechodzi 
pod obwodnicą drogą lokalną, przechodząc mostem na Słupi na teren gminy Słupsk.  Drugi 
fragment trasy biegnie prawym brzegiem rzeki Słupi, w dolinie rzeki, w pobliżu Łosina. Rozpoczyna 
się na moście Łosino-Krępa Słupska, a kończy w pobliżu mostu na Słupi pomiędzy Łosinem a 
Żelkowem (przy dawnej, rozebranej linii kolejowej).  

6) Gmina Dębnica Kaszubska 

Na terenie gminy Dębnica Kaszubska trasa biegnie w dwóch odcinkach w dolinie Słupi, pomiędzy 
mostem Lubuń - Żelkowo a Gałąźnią Małą oraz na krótkim fragmencie w pobliżu wsi Grabówko, 
na północ od Krosnowa. Łącznie trasa w gminie Dębnica Kaszubska liczy 21,3 km. Pierwszy 
odcinek ma długość 19,6 km i w całości prowadzi przez bardzo ciekawe przyrodniczo tereny, 
leśnymi i lokalnymi drogami w dolinie Słupi. Na szlaku elektrownie wodne w Skarszowie Dolnym, 
Krzyni i Konradowie. Część trasy ma bardzo złą nawierzchnię, błotnistą lub piaszczystą. Trasa 
oznakowana przez Park Krajobrazowy. Jedyną większą miejscowością na trasie jest Dębnica 
Kaszubska. 
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Drugi odcinek znajduje się na północ od wsi Krosnowo, pomiędzy osadami Zatoki i Grabówko.  
Ma długość 1,7 km i kończy się na granicy powiatów i gminy Borzytuchom, na mostku dawnego 
koryta Słupi. Trasa oznakowana przez Park Krajobrazowy, biegnie głównie drogami leśnymi. 

7) Gmina Kołczygłowy 

W gminie Kołczygłowy trasa ma 6,1 km długości. Rozpoczyna się w okolicy Gałąźni Małej, 
przebiega w pobliżu elektrowni Gałąźnia Mała, a następnie prowadzi lasami do wsi Różki i do wsi 
Zatoki. Tam kończy się na granicy z gminą Dębnica Kaszubska.  

8) Gmina Borzytuchom 

Trasa w gminie Borzytuchom liczy ok. 9 km długości. Rozpoczyna się na północ od wsi Krosnowo, 
na mostku na dawnym korycie Słupi. Stamtąd wiedzie przez 7 km drogami asfaltowymi przez 
Krosnowo oraz Osieki do Niedarzyna. Ostatnie 2 km to droga gruntowa, prowadząca przez łąki 
doliny rzeki Bytowy, a następnie lasy na jej wschodnim brzegu. Miejscami jest to droga bardzo 
piaszczysta, wymagająca poprawy - nie nadaje się do turystyki rowerowej. Odcinek od Krosnowa 
do Chojnic będzie oznakowany w roku 2019 dzięki współpracy lokalnych grup działania  
i samorządów powiatów: bytowskiego i chojnickiego.  

9) Gmina Bytów 

Trasa rowerowa w gminie Bytów liczy 14,4 km długości. Biegnie początkowo przez lasy w dolinie 
Bytowy, pomiędzy granicą gminy Borzytuchom a wsią Dąbie. Są to drogi leśne, dość dobrej 
jakości. Jeden fragment trasy posiada sporo korzeni, gdyż jest mało uczęszczaną drogą leśną.  
Na tym odcinku jednak nie ma fragmentów piaszczystych, a okoliczne lasy są bardzo malownicze. 
Teren jest dość pagórkowaty. Leśny odcinek trasy liczy 3,7 km. Od Dąbia do Bytowa trasa 
prowadzi bitumicznym ciągiem pieszo-rowerowym. Następnie przez miasto trasa poprowadzona 
jest drogą wojewódzką i krajową w pobliżu centrum, obok zamku krzyżackiego. Są to głównie ciągi 
pieszo-rowerowe i chodniki, fragmentami szlak prowadzi w ruchu ogólnym. Fragment ten ma 5,5 
km długości i kończy się w Mądrzechowie. Od Mądrzechowa szlak prowadzi w ruchu ogólnym po 
lokalnej drodze asfaltowej. Odcinek ten ma 5,2 km i wiedzie przez wieś Ząbinowice, w kierunku 
Rabacina. Teren jest mocno pagórkowaty, na trasie liczne podjazdy i zjazdy, dość strome. Na 
szczęście dla rowerzystów, droga ma dobrą nawierzchnię asfaltową. Trasa kończy się na granicy z 
gminą Studzienice.  

10) Gmina Studzienice 

W gminie Studzienice trasa ma 15,9 km długości. Prawie w całości wiedzie po drogach 
asfaltowych, jedynie ostatni fragment ok. kilometra między Sominami a Skoszewkiem to droga  
o złej jakości nawierzchni, gruntowa z płytami betonowymi, ale bez odcinków piaszczystych. Od 
granicy z gminą Bytów do Studzienic szlak prowadzi przez piękne lasy bukowe, wiodąc krętą drogą 
po bardzo pagórkowatym terenie. Ten odcinek trasy liczy 6,3 km i z uwagi na różnice wzniesień 
jest dość trudny, ale bardzo malowniczy. Dalsza część trasy prowadzi przez raczej płaskie tereny 
sosnowych Borów Tucholskich.  W Studzienicach przy Jeziorze Kłączno miejsce odpoczynku i 
stromy podjazd. 8,5 km drogi powiatowej prowadzi początkowo przez Studzienice, następnie 
lasami do Somin. Jest to malownicza, atrakcyjna turystycznie miejscowość, położona nad 
rozległym jeziorem Somińskim. Na skraju miejscowości szlak skręca na południe przed jeziorem 
Somińskim i w kierunku wsi Skoszewo. Ostatni fragment trasy, o długości 1,2 km, wiedzie drogą 



KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
- uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych (grudzień 2018) 

92 
 

gruntową, miejscami wyłożoną płytami betonowymi, na południe, do Skoszewa. Tu kończy się 
odcinek szlaku w gminie Studzienice. 

11) Gmina Brusy 

W gminie Brusy trasa obecnie nie funkcjonuje. Jest zapisana w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Możliwość oznakowania trasy od Skoszewa  
do Drzewicza pojawiła się w roku 2019 dzięki projektowi współpracy, realizowanym przez LGD 
Sandry Brdy z Chojnic wspólnie z LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi z Bytowa i LGD Ziemi 
Człuchowskiej z Debrzna. W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja szlaku  
i wykonane jego jednolite oznakowanie. Dzięki włączeniu tego zadania w niniejszą "Koncepcję", 
oraz zaangażowanie samorządów lokalnych powiatu chojnickiego - gmin: Brusy, miasta i gminy 
Chojnice, będzie możliwe wytyczenie trasy przez powiat Chojnicki od Skoszewa do Chojnic. 
Samorządy powiatu chojnickiego mogą wykonać oznakowanie pozostałej części trasy w ramach 
odnowy oznakowania "Kaszubskiej Marszruty", związanej z likwidacją zniszczeń po nawałnicy  
z sierpnia 2017 roku. Na terenie Brusy proponuje się przebieg szlaku ze Skoszewa przez Gapowo, 
Peplin, Przymuszewo, Parzyn, Laskę, Asmus do Drzewicza. Jest to łącznie 35,5 kilometra. Trasę 
wytyczono głównie po lokalnych drogach asfaltowych, a ostatni, liczący 3 km fragment (wzdłuż 
DW 236 do Drzewicza od skrzyżowania z drogą na Czernicę), wykorzystując trasę "Kaszubskiej 
Marszruty". 

12) Gmina Chojnice 

W gminie Chojnice trasa obecnie nie funkcjonuje. Dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych 
powiatu chojnickiego - gmin: Brusy, miasta i gminy Chojnice, będzie możliwe wytyczenie trasy 
przez powiat Chojnicki od Skoszewa do Chojnic. Samorządy powiatu chojnickiego mogą wykonać 
oznakowanie tej części trasy w ramach odnowy oznakowania "Kaszubskiej Marszruty", związanej z 
likwidacją zniszczeń po nawałnicy z sierpnia 2017 roku. W gminie Chojnice proponuje się 
poprowadzenie trasy wzdłuż "Kaszubskiej Marszruty" na długości 27,7 km, przez Swornegacie, 
Chociński Młyn, Małe Swornegacie, Bachorze, Funkę i Charzykowy do granicy z miastem Chojnice. 
Oznakowanie trasy "Przez Zielone Serce Pomorza" może być dość ograniczone, z uwagi  
na czytelny przebieg szlaków i oznakowanie "Kaszubskiej Marszruty". 

13) Miasto Chojnice 

W mieście Chojnice trasa obecnie nie funkcjonuje. Podobnie, szlaki "Kaszubskiej Marszruty" 
kończą się na granicach miasta i gminy Chojnice. Dla zachowania spójności trasy, rekomenduje się 
wprowadzenie oznakowania trasy w mieście, jako przedłużenie szlaków "Kaszubskiej Marszruty" 
od miejscowości Charzykowy oraz w kierunku na Brusy, do dworca kolejowego. Miasto planuje 
poważne inwestycje w ramach ZIT, obejmujące okolice dworca kolejowego i przebudowę dróg 
lokalnych, w tym budowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych. W ramach tego zadania rekomenduje 
się oznakowanie ok. 5,7 km trasy "Przez Zielone Serce Pomorza", od granicy z gminą Chojnice (ul. 
Szkolna), istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 do centrum, 
a następnie np. Aleją Brzozową (lub innymi trasami) do dworca kolejowego. Zapewni  
to kompleksowe oznakowanie całej trasy oraz dostęp do dworca kolejowego w Chojnicach - 
kluczowego węzła komunikacyjnego dla południowej części trasy.  
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9.2. "Kaszubska Marszruta" - propozycje powiązań z siecią tras regionalnych 
 

"Kaszubska Marszruta" to sieć szlaków i tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
funkcjonująca w powiecie chojnickim. Powstała na terenie gmin: Brusy, Chojnice, Konarzyny, w ramach 
projektu partnerskiego, którego liderem był Powiat Chojnicki.  W kolejnych latach gminy zrealizowały 
szereg komplementarnych projektów, dzięki którym (przy współpracy LGR Morenka i LGD Sandry Brdy) 
powiat chojnicki posiada obecnie bardzo atrakcyjną ofertę dla turystyki rowerowej. Wyróżnikiem trasy 
jest duża liczba tras, wydzielonych z ruchu samochodowego.  Są to drogi gruntowe lub asfaltowe i z 
kostki betonowej, w dużej części wytyczone w pasach przeciwpożarowych na terenach leśnych. Trasy 
"Kaszubskiej Marszruty" ucierpiały w czasie nawałnicy z sierpnia 2017 roku, w latach 2018 i 2019 
zostaną odnowione przez gminy powiatu chojnickiego. 

 

Rys. 16.  Sieć tras rowerowych "Kaszubskiej Marszruty" w powiecie chojnickim 
Źródło: strona internetowa Powiatu Chojnickiego www.turystyka-chojnice.pl 

W ramach niniejszej koncepcji rekomenduje się dla "Kaszubskiej Marszruty" następujące działania, 
wynikające również z inicjatyw lokalnych (np. LGR Morenka, LGD Sandry Brdy i innych lokalnych grup 
działania oraz zainteresowania samorządów lokalnych): 

1) Poprowadzenie z Chojnic przez Charzykowy, Chociński Młyn, Swornegacie i Drzewicz  
w kierunku na Sominy szlaku "Przez Zielone Serce Pomorza". Zapewni to połączenie 
"Kaszubskiej Marszruty" w kierunku powiatu bytowskiego i słupskiego szlakiem regionalne, 
prowadzącym do Ustki, zwiększając też możliwości promocji obszaru "Kaszubskiej Marszruty  
i kreując nowy produkt turystyczny. 
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2) Wytyczenie na terenie miasta Chojnice przedłużenia "Kaszubskiej Marszruty" od dworca 
kolejowego do granic miasta w kierunku na Charzykowy i Brusy (w ramach miejskiego projektu 
ZIT i działań własnych miasta). Zapewni to kompleksowość sieci szlaków i zapewnienie 
czytelnego dojazdu do dworca kolejowego w Chojnicach - wiodącego węzła kolejowego w tej 
części województwa 

3) Wytyczenie kolejnej trasy regionalnej z wykorzystaniem "Kaszubskiej Marszruty" na odcinku  
z Chojnic do Brus, a następnie przez Czapiewice i Leśno (z ominięciem drogi wojewódzkiej nr 
235 Leśno-Lubnia) do Lubni i Wiela. Na odcinku Lubnia - Wiele planowana jest budowa drogi 
rowerowej, co zapewni ciągłość trasy i bezpieczeństwo rowerzystów.  

Dalszy przebieg trasy prowadzić powinien (zgodnie z rekomendacją LGR Morenka i LGD Sandry 
Brdy) w kierunku Kościerzyny, tworząc część pętli rowerowej dookoła Jeziora Wdzydze. 
Rekomendowany jest przebieg zachodnim brzegiem Jeziora Wdzydze, w kierunku Czarliny, 
gdzie trasa połączyłaby się z planowaną trasą Subregionalną.  

Możliwe jest następnie poprowadzenie trasy do Kościerzyny (jednym z wariantów trasy 
Subregionalnej), najlepiej przez Juszki. Z Kościerzyny trasę wydłużyć można następnie do 
Gołubia Kaszubskiego, prowadząc ją po drodze na dawnej linii kolejowej, a stamtąd do 
Krzesznej. Możliwe jest przedłużenie trasy przez powiat kartuski np. przez Kartuzy w kierunku 
Wejherowa i Pucka, z ew. trasą łączącą Kartuzy z Trójmiastem. 

Taka trasa "Kaszubska" byłaby interesującym szlakiem regionalnym, łączącym Chojnice, 
Kościerzynę, Kartuzy, Wejherowo i Puck - silne ośrodki kultury i tożsamości kaszubskiej. 
Długość takiej trasy wynosiłaby ok. 200 km. Wskazane jest dokładne zaplanowanie odcinka 
pomiędzy Krzeszną a Wejherowem lub Trójmiastem, dla uniknięcia ruchliwych dróg 
publicznych oraz dużych wzniesień terenu. Przebieg tej trasy powinien być przedmiotem 
oddzielnych analiz, ponieważ przekracza on zakres niniejszego dokumentu. 

9.3. Trasa Bytów - Lębork -  Łeba 

Szlak rowerowy Bytów - Lębork - Łeba nosi w części południowej (pomiędzy Bytowem a Lęborkiem) 
nazwę "Szlaku Zwiniętych Torów". Potencjalnie jest to trasa regionalna, łącząca ważny węzeł szlaków 
 w Bytowie (Trasa Subregionalna - docelowo nowa trasa EuroVelo, szlak regionalny "Przez Zielone 
Serce Pomorza") z Łebą, przez którą prowadzić będzie po realizacji projektu "Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym... Szlak EuroVelo 10/13.  

Pomiędzy Bytowem a Siemirowicami zakłada się poprowadzenie szlaku dawną, rozebraną linią 
kolejową. Dalszy odcinek planuje się wykonać po drogach lokalnych i drogach leśnych. Od Lęborka zaś 
trasa przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214, wzdłuż której biec będzie wydzielony ciąg 
pieszo-rowerowy. Długość takiej trasy wyniesie ok. 75 kilometrów.  

Trasa nie jest obecnie przejezdna,  docelowo prowadzi przez dwa powiaty i osiem gmin: 
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Rys. 17.  Rekomendowany przebieg 
trasy Bytów - Lębork - Łeba 
Źródło: materiały wykonawcy 
Koncepcji. 
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Charakterystyka szlaku została dokonana w podziale na gminy, przez które prowadzi trasa. 

1) Gmina Bytów 

W gminie Bytów zakłada się poprowadzenie trasy po nasypie dawnej linii kolejowej na długości 
6,6 kilometra. Trasa zaczyna się przy drodze krajowej nr 20. Gmina posiada projekt budowlany na 
trasę rowerową do Pomyska Wielkiego. Wymaga on korekt (likwidacja zbędnych barier, skuteczne 
ograniczenie ruchu pojazdów, oznakowanie jako droga rowerowa), gdyż obecny kształt projektu 
budowlanego wskazuje na budowę na tym odcinku wąskiej drogi lokalnej. Konieczne jest także 
opracowanie koncepcji przebiegu trasy na północ od Pomyska Wielkiego, w kierunku Soszycy - 
wspólnie z gminą Parchowo.  

2) Gmina Parchowo 

Przez gminę Parchowo przebiegać będzie krótki fragment trasy w okolicach popularnej 
turystycznie miejscowości Soszyca. Opracowanie koncepcji przebiegu na terenie gminy wymaga 
szczegółowych konsultacji i ustaleń z gminami Bytów i Czarna Dąbrówka.  

3) Gmina Czarna Dąbrówka 

W gminie Czarna Dąbrówka przebiegać będzie znaczny fragment całej trasy. Możliwe jest w tym 
celu zagospodarowanie nasypu dawnej linii kolejowej, która biegnie w kierunku południkowym  
z Łupawska, na zachodnim brzegu jeziora Jasień, do Czarnej Dąbrówki. Z tej miejscowości nasyp 
prowadzi dalej do Kozina, gdzie znajdują się dwa zabytkowe, zniszczone mosty kolejowe. Możliwa, 
choć kosztowna, byłaby budowa kładki na moście nad Bukowiną. Odbudowa nasypu i budowa na 
nim drogi rowerowej byłaby relatywnie kosztowna dla gminy, z uwagi na długość trasy i zakres 
niezbędnych prac budowlanych. Z pewnością trasa taka stałaby się jednak największą atrakcją 
turystyczną gminy. Na terenie gminy Czarna Dąbrówka szlak jest częściowo oznakowany  
i funkcjonuje jako atrakcja turystyczna.  

4) Gmina Cewice 

Trasa w gminie Cewice biegnie od granicy z gminą Czarna Dąbrówka po dawnej linii kolejowej do 
Siemirowic. Od tego miejsca tory funkcjonują, więc wykorzystanie torowiska nie jest możliwe.  
Gmina Cewice przygotowała dokumentację przebiegu trasy, w oparciu o której planuje wytyczenie 
trasy do Lęborka, z wykorzystaniem dróg lokalnych, leśnych i ciągów pieszo-rowerowych w pasie 
dróg wojewódzkich nr 212 i 214. Zapewni to ciągłość trasy do Lęborka.  

5) Miasto Lębork 

W Lęborku dla wytyczenia trasy możliwe jest wykorzystania istniejących dróg rowerowych  
i ciągów pieszo-rowerowych, głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214. Wytyczenie trasy przez 
miasto wymaga dalszych, szczegółowych analiz. Wskazane jest poprowadzenie trasy w pobliżu 
dworca kolejowego w Lęborku. Jest to główny węzeł komunikacyjny dla całej trasy.  

6) Gmina Nowa Wieś Lęborska 

W gminie Nowa Wieś Lęborska zakłada się poprowadzenie trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
214, z wykorzystaniem odcinków dróg lokalnych. Pomiędzy granicą miasta Lębork a centrum 
Nowej Wsi Lęborskiej zakładane jest poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego (obecnie faza 
inwestycyjna) ulicami: Kębłowską i Młynarską - wydłuża to trasę, ale omija ruchliwy odcinek drogi 
nr 214. Wzdłuż całej tej drogi ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, który zapewni bezpieczeństwo 
użytkowników trasy.  
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7) Gmina Wicko 

W gminie Wicko się poprowadzenie trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214. Wzdłuż całej tej drogi 
ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, który pozwoli na bezpieczne poprowadzenie trasy.  

8) Gmina Łeba 

W Łebie planowana trasa przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na długości  
ok. 1 kilometra. Na rondzie obwodnicy miasta łączyć się będzie z trasą EuroVelo 10/13.  

 

9.4. Trasa Pruszcz Gdański - Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin  

 

W wyniku działań inwestycyjnych samorządów lokalnych powiatu starogardzkiego: gminy Skarszewy 
oraz miasta i gminy Starogard Gdański zagospodarowana została znaczna część dawnej linii kolejowej 
Skarszewy - Starogard Gdański. Potencjalnie może to być trasa rowerowa, łącząca trasę Subregionalną 
(w Skarszewach) ze stolicą Kociewia - miastem Starogard Gdański, licząca ok. 17 km. 

 

 

Rys. 18. Rekomendowany przebieg trasy Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin 
Źródło: materiały wykonawcy Koncepcji. 
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Dzięki inwestycjom, realizowanym na drogach wojewódzkich, trasę tę można wydłużyć już obecnie  
w kierunku południowym do Pelplina (drogi wojewódzkie nr 222 i 229), a na północ - z wykorzystaniem 
fragmentu trasy Subregionalnej między Skarszewami a Gołębiewkiem - poprowadzić wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 222 przez Trąbki Wielkie do Straszyna i Pruszcza Gdańskiego. Długość takiej trasy to 
około 50 kilometrów.  W kierunku południowym, od Starogardu Gdańskiego, rozwijać można trasę 
dalej na Kociewie,  w kierunku Skórcza (tu również jest dawna linia kolejowa) i na zachód, w stronę 
Czerska (przez Bory Tucholskie). Drugą możliwością jest poprowadzenie trasy z Pelplina do Gniewu i 
połączenie z Wiślaną Trasą Rowerową / EuroVelo 9. Obie te inwestycje znacząco wzmocniłyby 
potencjał turystyki rowerowej regionu Kociewia, wypromowany dzięki marce "Kociewskich Tras 
Rowerowych". Trasa na odcinku Pruszcz Gdański - Pelplin docelowo prowadziłaby przez trzy powiaty i 
siedem gmin. 

Charakterystyka szlaku została dokonana w podziale na gminy, przez które prowadzi trasa. 

1) Miasto Pruszcz Gdański 

W mieście Pruszcz Gdański przebieg trasy wymaga szczegółowych ustaleń z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich oraz samorządem Miasta Pruszcz Gdański.  

2) Gmina Pruszcz Gdański 

W gminie Pruszcz Gdański przebieg trasy wymaga szczegółowych ustaleń z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich oraz samorządem gminy Pruszcz Gdański.  

3) Gmina Trąbki Wielkie 

W gminie Trąbki Wielkie przebieg trasy wymaga szczegółowych ustaleń z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich oraz samorządem gminy. Prawdopodobnie jedyną możliwością jest poprowadzenie 
trasy przy drodze wojewódzkiej nr 222, z wykorzystaniem budowanych obecnie ciągów pieszo-
rowerowych. Niezbędne jest dokończenie budowy tych ciągów na całej długości trasy. Od 
Gołębiewka trasa wchodziłaby w trasę Subregionalną, w kierunku Skarszew, po dawnej linii 
kolejowej.  

4) Gmina Skarszewy 

Od granicy z gminą Trąbki Wielkie do okolic Kamierowa trasa prowadziłaby po dawnej linii 
kolejowej, wspólnie z trasą Subregionalną. Jest to około 6 kilometrów. Następnie na odcinku  
1,9 km, pomiędzy Kamierowem a Bolesławowem, trasa wykorzystywałaby drogę lokalną.  
Od Bolesławowa do jeziora Borówno na dystansie 2,1 km funkcjonuje droga rowerowa z kostki 
betonowej, wybudowana przez gminę na nasypie dawnej linii kolejowej. Planowana jest budowa 
kolejnego odcinka drogi rowerowej po linii kolejowej o długości 3 km,  
od Borówna do dawnej stacji Bączek. Gmina Skarszewy na ten odcinek posiada projekt 
budowlany. W celu zachowania ciągłości trasy, konieczne jest wydłużenie trasy do granicy gminy 
Starogard Gdański na długości ok. 1,2 km.  

5) Gmina Starogard Gdański 

Trasa w gminie Starogard Gdański biegnie pomiędzy miastem Starogard Gdański a gminą 
Skarszewy po dawnej linii kolejowej.  Gmina wybudowała odcinek 1,9 km drogi rowerowej 
wysokiej jakości (bitumiczna nawierzchnia) pomiędzy miejscowością Krąg a Żabno, gdzie trasa 
graniczy z miastem Starogard Gdański. 
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Do wybudowania pozostał odcinek od granica gminy Skarszewy - Krąg (4 km). Obecnie jest to 
droga gruntowa. Pomiędzy miastem Starogardem Gdańskim a gminą Pelplin (miejscowość 
Ropuchy) trasa rowerowa na odcinku 7 km biegnie ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż dróg 
wojewódzkich nr 222 i 229.  

6) Miasto Starogard Gdański 

W mieście Starogard Gdański planowane jest wybudowanie drogi rowerowej pomiędzy Żabnem,  
a okolicami stacji kolejowej Starogard Gdański. Na odcinku tym planuje się wykorzystać 2,2 km 
dawnej linii kolejowej. Projekt budowlany zakłada wykonanie inwestycji jako drogi gruntowej, 
jednak wskazana jest zmiana nawierzchni na bitumiczną, dla zachowania ciągłości inwestycji  
z realizacją na terenie gminy Starogard Gdański. To utworzyłoby spójny i atrakcyjny odcinek drogi 
rowerowej, łączącej Starogard Gdański z doliną Wierzycy. Dalszy przebieg trasy przez miasto 
zakłada wykorzystanie istniejących dróg lokalnych i ciągów pieszo-rowerowych w kierunku 
wyjazdu na Jabłowo (droga wojewódzka nr 222) i Pelplin.  

7) Gmina Pelplin 

Trasa w gminie Pelplin przebiegać może wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 229. W dużej części istnieją 
tu ciągi pieszo-rowerowe, kończące się na wysokości "Górki Papieskiej". Wskazane dokończenie 
trasy jako wydzielonej z ruchu samochodowego do centrum Pelplina. Problemem, z uwagi  
na koszty, może być wybudowanie przejazdu pod autostradą A1 - alternatywą jest tu odpowiednia 
organizacja i uspokojenie ruchu na tym fragmencie drogi wojewódzkiej. 

Dalszy przebieg trasy z Pelplina w kierunku na Gniew powinien być przedmiotem dalszych analiz.  

 

9.5. Szlak Mennonitów i inne szlaki żuławskie 
 

Szlak Menonitów opisany został w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego jako międzyregionalna trasa nr 17, powiązana z województwem warmińsko-mazurskim.  

Plan proponuje następujący przebieg: Gdańsk - Pruszcz Gdański - Trutnowy - Drewnica Mikoszewo - 
Nowy Dwór Gdański - Nowy Dwór Gdański - Ostaszewo - Lichnowy - Nowy Staw - Stogi Malborskie - 
Malbork  - Stare Pole - Szaleniec - woj. warmińsko-mazurskie, oraz odgałęzienie Malbork - Stary Targ. 

W terenie szlak funkcjonuje na odcinku Wiślina - Grabiny-Zameczek - Cedry Wielkie - Leszkowy - 
Kiezmark. Ten fragment szlaku został wybudowany przez gminy Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański i Suchy 
Dąb z projektu partnerskiego RPO WP 2007-2013. Jest też w tej części oznakowany. 

Na całym terenie Żuław funkcjonują jednolite tablice Szlaku Mennonitów, pokazujące na mapach jego 
przebieg (-i). Brak jednak oznakowania w terenie, jak również systemu współpracy wokół szlaku, 
wspólnego logo i działań promocyjnych. Wskazane jest wypracowanie wspólnej koncepcji 
funkcjonowania Szlaku Mennonitów na Żuławach, ponieważ jest on silną i rozpoznawalną marką 
turystyczną tego obszaru. Szlak można doskonale powiązać z trasami międzynarodowymi: EuroVelo 9, 
10/13 oraz planowaną trasą Subregionalną, a opracowanie koncepcji jego przebiegu wymaga 
oddzielnego opracowania.  

Z uwagi na dużą liczbę pamiątek po mennonitach na terenie Żuławach i ich rozproszenie w terenie, 
wskazane jest raczej oznakowanie obiektów na szlaku i propozycji dojazdu do nich, wraz z budową 
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infrastruktury (dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych) w miejscach niebezpiecznych  
i ruchliwych drogach, niż wytyczanie typowego szlaku "od punktu do punktu".  

Taka obszarowa koncepcja dałaby duże możliwości poprawy bezpieczeństwa jazdy rowerem na 
Żuławach. Wskazane jest opracowanie koncepcji w formie systemowej, dla całego obszaru. Koncepcja 
uwzględniać powinna zarówno kwestie turystyczne, jak i potrzeby ruchu lokalnego oraz kształtowanie 
całej przestrzeni z uwzględnieniem zadrzewień itp. form ochrony użytkowników dróg rowerowych 
przed wiatrem, szczególnie uciążliwym na terenie Żuław.  

 

9.6. Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1  
 

Szlak R-1 jest w całości oznakowanym w terenie na terenie Polski szlakiem międzynarodowym, 
prowadzącym z Berlina do Kaliningradu. Został wytyczony i oznakowany przez PTTK. Oznakowanie 
wykorzystuje znaki R-2. Posiada wyłącznie oznakowanie, biegnie w całości po drogach asfaltowych,  
o różnym natężeniu ruchu. W województwie pomorskim biegnie prawym brzegiem Wisły od granicy  
z woj. kujawsko-pomorskim przez Sztum i Dzierzgoń w kierunku Elbląga w woj. warmińsko-mazurskim.  

 

Rys. 19. Przebieg trasy R-1 w Europie.  
Źródło: www.r1-radweginfo.de 

Według niepotwierdzonych informacji planowane jest jego odnowienie przez PTTK i oznakowanie 
znakami R-4.  Szlak ten nie wchodzi w system sieci EuroVelo, ale stanowić może uzupełnienie 
regionalnej sieci tras rowerowych jako szlak długodystansowy, drogowy. Jego przebieg częściowo 
pokrywa się z planowanymi trasami EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą Rowerową oraz Subregionalną Trasą 
Rowerową.  
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9.7. Pozostałe szlaki i trasy rowerowe, potencjalnie powiązane  
z Subregionalną Trasą Rowerową 

 

W trakcie prac nad "Koncepcją..." zidentyfikowano również szereg innych szlaków i tras rowerowych, 
które mogą być potencjalnie powiązane z Subregionalną Trasą Rowerową i jej trasami łącznikowymi 
oraz trasami EuroVelo 9 / Wiślaną Trasą Rowerową i EuroVelo 10/13.  

Szlaki w powiecie człuchowskim 

Dzięki realizacji przez trzy lokalne grupy działania: LGD PDS z Bytowa, LGD Sandry Brdy z Chojnic i LGD 
Ziemi Człuchowskiej z Debrzna w powiecie człuchowskim opracowana zostanie w roku 2018 koncepcja 
budowy sieci tras i szlaków rowerowych. Wstępnie z dokumentu płyną następujące rekomendacje dla 
tego obszaru, pozwalające na włączenie szlaków w powiecie człuchowskich w system regionalny: 

 Potrzeba wydłużenia "Kaszubskiej Marszruty" z Konarzyn do Przechlewa; 
 Połączenie szlakiem lokalnym Miastka z Chojnicami wzdłuż rzeki Brdy. Szlak ten zostanie 

oznakowany w roku 2019, rekomendowane oznakowanie w standardzie szlaków lokalnych (R-1 
i R-3). Na odcinku od Miastka do Koczały wskazana docelowo poprawa nawierzchni - istniejące 
drogi mają miejscami bardzo piaszczystą nawierzchnię, co w połączeniu z dużymi 
deniwelacjami powoduje znaczną trudność szlaków. Są one jednocześnie bardzo atrakcyjne 
krajobrazowo; 

 Utworzenie lokalnych tras rowerowych dookoła Jeziora Szczytno oraz jezior w pobliżu miasta 
Człuchów i miasta Debrzno; 

 Zaniechanie promocji większości istniejących szlaków lokalnych w powiecie, z uwagi na bardzo 
zły stan nawierzchni oraz oznakowania. 

Lokalne szlaki pogranicza woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego 

W gminie Sławno (woj. zachodniopomorskie), a częściowo także w pomorskiej gminie Kępice istnieje 
lokalna, dobrze oznakowana sieć szlaków rowerowych (znaki w standardzie R-4). Na szlakach tych 
poprawiono także nawierzchnię i wybudowano miejsca odpoczynku. Wskazane jest włączenie tych tras 
w system regionalny.  

Szlaki w powiecie słupskim 

W powiecie słupskim i lęborskim, na obszarze tzw. "Krainy w Kratę", od lat funkcjonuje sieć szlaków, 
wytyczona i utrzymana przez samorządy lokalne i słupski oddział PTTK, jak też lokalne stowarzyszenia 
turystyczne. Oznakowanie części szlaków wymaga odnowienia, wskazana także weryfikacja szlaków 
pod kątem nawierzchni. Najważniejszym szlakiem sieci jest czarny "Pierścień Gryfitów", poprowadzony 
dookoła Słupska. Prowadzą do niego liczne szlaki łącznikowe. Szlaki te mogą być (po weryfikacji 
nawierzchni i oznakowania) cennym uzupełnieniem sieci Pomorskich Tras Rowerowych - zwłaszcza 
szlaku EuroVelo 10/13. 

Kociewskie Trasy Rowerowe 

W powiecie tczewskim i starogardzkim, na obszarze Kociewia, od lat funkcjonuje dzięki działalności 
LOT Kociewie i wsparciu samorządów lokalnych sieć szlaków rowerowych o nazwie Kociewskie Trasy 
Rowerowe. Są one oznakowane w standardzie PTTK. Oznakowanie części szlaków wymaga 
odnowienia, wskazana także weryfikacja szlaków pod kątem nawierzchni.  Szlaki te mogą być (po 
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weryfikacji nawierzchni i oznakowania) cennym uzupełnieniem sieci Pomorskich Tras Rowerowych - 
zwłaszcza szlaku EuroVelo 9 / Wiślanej Trasy Rowerowej oraz Subregionalnej Trasy Rowerowej.  

Rowerowy Szlak Zamków Powiśla  

W powiecie sztumskim, malborskim i kwidzyńskim w ramach partnerskiego projektu RPO WP 2007-
2013 wytyczono sieć szlaków rowerowych. Wiodącą trasą był czerwony "Szlak Zamków Powiśla", 
prowadzący z Malborka przez Wielbark do Sztumu, a następnie przez Waplewo Wielkie do Dzierzgonia 
i stamtąd do Prabut. Wraz z łącznikiem do Przezmarka szlak pozwalał na odkrycie najciekawszych 
miejsc i zabytków Powiśla. Łącznie sieć szlaków, wytyczonych w ramach projektu, liczyła ok. 200 km. 
Szlaki te istnieją do dziś, jednak wymagają odnowienia. W oparciu o trasy te została następnie 
wykreowana przez lokalne grupy działania z Kwidzyna, Dzierzgonia i Malborka marka turystyczna "Koło 
Gotyku" i utworzona sieć 15 obiektów "przyjaznych rowerzystom". Wskazane jest odtworzenie tych 
szlaków i ich wykorzystanie przy planowaniu sieci tras bocznych dla trasy Subregionalnej oraz trasy 
EuroVelo 9 / Wiślanej Trasy Rowerowej n  

Szlaki Pojezierza Kaszubskiego (tzw. Szwajcaria Kaszubska) i szlaki Północnych Kaszub 

Na obszarze środkowych i północnych Kaszub wytyczone są liczne szlaki rowerowe. Ich twórcami są 
samorządy lokalne i organizacje turystyczne. Szlaki te nie posiadają jednak wspólnego standardu, marki 
ani nawet bazy. W praktyce region ten jest mało przyjazny rowerzystom i pozbawiony atrakcyjnej 
infrastruktury turystyki rowerowej. Istotnym elementem rozwoju oferty na tym obszarze jest budowa 
(w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe...) szlaku EuroVelo 10/13 wraz  
z trasami łącznikowymi na Hel. Lokalnie na tym terenie realizowane są obecnie inwestycje w drogi i 
ciągi pieszo-rowerowe, m. in. w okolicach Stężycy i Szymbarka. Duży potencjał posiada trasa po dawnej 
linii kolejowej z Kościerzyny w kierunku północnym do Krzesznej. Obecnie jest to droga gruntowa. 
Pozwala ona połączyć Kościerzynę i Gołubie Kaszubskie z obszarem "Kółka Raduńskiego". W ramach 
niniejszej "Koncepcji..." wskazana jest propozycja poprowadzenia trasy "Kaszubskiej"  
z Chojnic przez Kościerzynę, a następnie przez Kartuzy w kierunku Wejherowa i Pucka oraz Trójmiasta. 
To właśnie te miasta - Wejherowo, Kartuzy, Puck, a także Kościerzyna i Lębork powinny być węzłami 
sieci tras rowerowych na tym obszarze. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowych analiz w tym 
zakresie, również w kwestii dogodnego dla rowerzystów połączenia Kaszub z Trójmiastem.  

Trasy MTB, "single tracki", jako uzupełnienie regionalnej oferty turystyki rowerowej  

Na terenie Kaszub - w tym w szczególności "Szwajcarii Kaszubskiej" (obszar Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego), a także w lasach otaczających Trójmiasto (teren Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego), oraz w rejonie Bytowa, Miastka, a także na krawędzi wysoczyzny (okolice Lęborka, 
Wejherowa i w wielu innych miejscach Kaszub) istnieją duże możliwości rozwoju kwalifikowanej 
turystyki rowerowej. Do tego celu potrzebne są profesjonalne trasy zjazdowe MTB i tzw. "single 
tracki", które obecnie dynamicznie rozwijają się w południowej Polsce (Beskidy, Sudety, Kotlina 
Kłodzka). Ich utworzenie w formie systemowej, uwzględniającej kwestie ochrony przyrody  
i zrównoważonego rozwoju, może stanowić interesujące uzupełnienie oferty turystyki rowerowej 
regionu pomorskiego.  
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10. Uwarunkowania specyficzne wytyczania tras rowerowych, 
związane z ochroną przyrody i przepisami szczegółowymi 

 

Parki narodowe 

Szlaki rowerowe, biegnące przez teren parków narodowych podlegają specjalnym regulacjom.  
Ich wytyczenie następuje w drodze rozporządzenia Dyrektora Parku i musi być zgodne z długofalowymi 
planami ochrony. Zwykle na terenach tych możliwości budowy infrastruktury turystycznej  
są ograniczone, chyba, że jej realizacja przyczynić się może do ograniczenia antropopresji  
i ukierunkowania ruchu turystycznego.  

W regionie pomorskim dotyczy to obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Bory 
Tucholskie. Jednak niniejszy dokument nie obejmuje tego obszaru, więc obszary  te nie będą 
szczegółowo analizowane.  

Parki krajobrazowe 

W parkach krajobrazowych istnieją znacznie większe możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej,  
w tym wytyczania szlaków turystycznych. Ich prowadzenie powinno być zgodne z planami ochrony 
parku i wpływać na planowe ukierunkowanie ruchu turystycznego, co przyczynić się może do 
ograniczenia antropopresji. Jest tak w przypadku turystyki rowerowej, gdyż wytyczenie wysokiej 
jakości tras rowerowych (rozumianych tak jako oznakowanie, jak i przede wszystkim nawierzchnię), 
sprzyja ochronie tych obszarów. Przykładem mogą być np. szlaki "Kaszubskiej Marszruty", 
poprowadzone na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Przyczyniły się one w dużej mierze do 
skierowania ruchu rowerowego na dobrej jakości trasy, biegnące w pobliżu istniejących dróg 
asfaltowych. Dzięki temu lokalne drogi leśne i ścieżki są mniej uczęszczane przez rowerzystów, którzy 
mają do wyboru lepsze jakościowo trasy. Pozwala to na ograniczenie tej formy aktywności turystycznej 
na dużej części obszaru parku. Wskazane jest więc podjęcie takich działań w pozostałych parkach 
krajobrazowych województwa pomorskiego. Sprzyja temu fakt, iż plan ochrony parków 
krajobrazowych dla województwa pomorskiego tworzony będzie w roku 2019. Kluczowe w tym 
zakresie będzie: 

 uwzględnienie poprawy jakości szlaku "Przez Zielone Serce Pomorza" na terenie Parku 
Krajobrazowego Dolina Słupi 

 zaplanowanie trasy rowerowej w stylu "Kaszubskiej Marszruty" dookoła Jeziora Wdzydze oraz 
trasy subregionalnej na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Piechowice - Czarlina - 
Wąglikowice (Wdzydze) - Kościerzyna  

 zaplanowanie przebiegu szlaków rowerowych (w tym tras MTB oraz ew. single track)  
w pagórkowatym terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego 

 uwzględnienie tras rowerowych w pozostałych parkach krajobrazowych.  

Do tego celu rekomenduje się powołanie w skład zespołu, opracowującego plan ochrony, specjalistów 
z zakresu turystyki rowerowej oraz przedstawicieli organizacji rowerowych i turystycznych z całego 
województwa. Koordynację tych prac może realizować Departament Turystyki UMWP.  
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Obszary Chronionego Krajobrazu 

Analogicznie, jak w przypadku parków krajobrazowych, zapisy dotyczące ochrony Obszarów 
Chronionego Krajobrazu tworzone są przez samorząd wojewódzki. Wskazane jest tu podjęcie 
podobnych działań, jak opisane w przypadku parków krajobrazowych.  

Natura 2000 

W przypadku obszarów Natura 2000 ich zagospodarowanie również objęte jest różnego rodzaju 
restrykcjami, wskazanymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Organem decydującym  
o oddziaływaniu danej inwestycji na środowisko jest samorząd lokalny, a podmiotem opiniującym - 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  

Co do zasady, drogi i szlaki rowerowe są zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć, które nie wywierają 
znaczącego wpływu na środowisko. Jednak każdy przypadek inwestycji powinien być rozpatrywany 
indywidualnie, zgodnie z opisaną w prawie procedurą OOŚ.  

Obszary leśne, w tym tereny dotknięte nawałnicą z sierpnia 2017 r.  

W przypadku terenów leśnych, znajdujących się w administracji PGL Lasy Państwowe, wytyczanie 
szlaków rowerowych wymaga konsultacji i uzgodnienia z zarządcą, jakim jest nadleśnictwo. Są to 
jednostki administracyjne PGL Lasy Państwowe, i funkcjonują w oparciu o wieloletnie Plany Urządzania 
Lasów. Projektując infrastrukturę turystyczną, w tym szlaki rowerowe w lasach oraz miejsca 
odpoczynku, należy każdorazowo uzgodnić przebieg i zasady utrzymania szlaku. Jest to związane  
z bezpieczeństwem użytkowników, odpowiedzialnością prawną za korzystanie z terenów leśnych oraz 
ochroną przeciwpożarową obszarów leśnych, jak też kwestiami porządkowymi, sprzątaniem lasów ze 
śmieci itp.  

W zasadzie należy wytyczać szlaki raczej po drogach przeciwpożarowych o podwyższonym standardzie, 
niż zwykłych drogach i duktach leśnych. Takie drogi posiadają ulepszoną nawierzchnię gruntową  
i odwodnienie, co zapewnia komfort jazdy rowerzystów i nie tworzy kolizji z pozostałymi 
użytkownikami lasów. Często też są udostępnione do ruchu pojazdów innych, niż pojazdy ALP jedynie 
w ograniczonym zakresie, co podnosi dodatkowo komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. 

Szczególną uwagę rekomenduje się w zakresie zaplanowania tras rowerowych na obszarach odbudowy 
lasów, zniszczonych przez nawałnicę z sierpnia 2017 roku w centralnej części województwa 
pomorskiego. Dotyczy to w szczególności nadleśnictw: Rytel, Przymuszewo, Lipusz, Kościerzyna  
i Bytów. Przez tereny te przebiega projektowana Subregionalna Trasa Rowerowa, a częściowo także 
szlaki "Kaszubskiej Marszruty". Odbudowa lasów i dróg leśnych w tym obszarze trwać będzie do roku 
2020. Jest to dobry moment na poprawę przebiegu szlaków w tym obszarze, jak też wprowadzenie 
pewnych ograniczeń, związanych z ochroną przeciwpożarową i odbudową lasów.  

Prawo wodne - szlaki na wałach przeciwpowodziowych  

Od roku 2014 modyfikacja prawa wodnego umożliwiła łatwiejszą budowę dróg rowerowych, 
poprowadzonych drogach technicznych na wałach przeciwpowodziowych. Jednak wprowadzone od 
stycznia 2018 roku przepisy, związane z powołaniem spółki "Wody Polskie", wprowadziły dodatkowe 
obostrzenia i opłaty za funkcjonowanie takiej infrastruktury. Z tego powodu należy każdy przypadek 
budowy takich tras na wałach przeciwpowodziowych rozpatrywać indywidualnie. 
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Trasy rowerowe po nieczynnych i rozebranych liniach kolejowych  

Trasy rowerowe, wykorzystujące nasypy nieczynnych i rozebranych linii kolejowych są bardzo 
atrakcyjne z uwagi na możliwość wyłączenia długich odcinków z ruchu samochodowego. 
Charakteryzują się płaską niweletą (brakiem dużych podjazdów i zjazdów), często prowadzą przez 
malownicze tereny. Ich zagospodarowanie jest relatywnie łatwe z uwagi na występowanie zwykle 
dobrej podbudowy, odwodnienie i braku potrzeby dużych prac ziemnych. Największym kosztem jest 
zwykle odtworzenie lub adaptacja zniszczonych mostów i wiaduktów lub zastosowanie objazdów, 
zjazdów lub rozwiązań alternatywnych na tego typu przeszkodach. Na takich trasach wskazana jest 
trwała i wygodna dla rowerzystów nawierzchnia bitumiczna, której koszty wykonania są większe, niż 
nawierzchni gruntowej, lecz trwałość takiej nawierzchni jest znacznie większa, a koszty utrzymania 
znacznie niższe. Nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchnie gruntowe nie są rekomendowane  
z uwagi na problemy z utrzymaniem i konserwacją. 

Oznakowanie i mała infrastruktura na takich szlakach nawiązywać powinny do historycznego 
charakteru tras "kolejowych". Mogą to być stylizowane na "stacyjki kolejowe" przystanki (miejsca 
odpoczynku) odtworzone lub odpowiednio wyeksponowane pozostałości dawnych linii kolejowych 
(wiadukty, bocznice, perony, budynki stacyjne, semafory, krzyże św. Andrzeja itp.). W szczególnie 
ciekawych miejscach węzłowych wskazane jest też ustawienie np. zabytkowego taboru kolejowego 
(wagonów lub parowozów). Na tablicach informacyjnych zaleca uwzględnić opisy i zdjęcia historyczne, 
odtwarzające "klimat" linii. Dobrym przykładem w tym zakresie jest np. szlak rowerowy Milicz - Ruda 
Sułowska w Dolinie Baryczy, wchodzący w skład "Dolnośląskiej Krainy Rowerowej". Podobne 
rozwiązania zastosowano także w województwie pomorskim na szlaku rowerowym, prowadzącym  
z Krokowej do Swarzewa.  

 

Fot. 14.  Przystanek na szlaku rowerowym Milicz - Sułów, znajdujący się w miejscu dawnej stacji kolejki 
wąskotorowej. Źródło: www.polskaniezwykla.pl  

W przypadku budowy tras rowerowych po dawnych liniach kolejowych kluczowe jest ustalenie kwestii 
własnościowych i przejęcie terenów przez samorządy lokalne lub uzyskanie długoletniego prawa do 
dysponowania takimi nieruchomościami. Status prawny dawnych linii kolejowych bywa 
skomplikowany, a ich przejęcie / pozyskanie długotrwałe. Każdy taki przypadek powinien być 
rozpatrywany indywidualnie przez inwestora.  
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11. Partnerzy przedsięwzięcia i ich zadania 

 

11.1. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie turystyki rowerowej 

Do roku 2017 współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie turystyki rowerowej w Polsce miała 
bardzo ograniczony charakter. Każde województwo realizowało swoje inwestycje samodzielnie, ew. 
współpraca dotyczyła indywidualnych projektów. Przykładem w tym zakresie jest choćby Wschodni 
Szlak Rowerowy GREEN VELO, w ramach którego współpracowało pięć województw Polski Wschodniej.  

Administracja centralna - Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostałe ministerstwa i Polska Organizacja 
Turystyczna również w ograniczonym zakresie koordynowały działania w tym zakresie, ograniczając się 
do wybranych działań promocyjnych lub dofinansowania poszczególnych zadań, czy projektów, oraz 
wsparcia PTTK i innych organizacji turystycznych w zakresie odnowy części szlaków rowerowych. Brak 
też organizacji skupiającej środowiska rowerowe pełniącej zadania takie, jak federacja ADFC  
w Niemczech. Również współpraca z Europejską Federacją Cyklistów ma dość ograniczony charakter. 
Polska jest jednym z krajów, w których nie funkcjonuje NECC - narodowy koordynator sieci EuroVelo 
dla kraju. To wszystko sprawiło, że w Polsce nie funkcjonuje obecnie jednolity system numeracji  
i certyfikacji szlaków, brak wspólnych standardów i zasad utrzymania infrastruktury turystyki 
rowerowej (poza instrukcją znakarską PTTK, która ma charakter nieformalny). Powoduje to dużą 
dowolność  
w zakresie projektowania i funkcjonowania infrastruktury turystyki rowerowej, co pokazały duże 
projekty, ze szlakiem GREEN VELO na czele. Brak też standardów dotyczących usług turystyki 
rowerowej, np. narodowego standardu MPR - miejsc przyjaznych rowerzystów. Takie standardy są 
opracowywane na szczeblu lokalnym lub ponadregionalnym (np. dla szlaku GREEN VELO w pięciu 
województwach Polski Wschodniej, a lokalnie np. w miejscowości Wisła, czy w Dolnośląskiej Krainie 
Rowerowej).  

W czerwcu 2017 powołany został przy Konwencie Marszałków RP zespół ds. turystyki rowerowej, który 
składa się z przedstawicieli poszczególnych województw. Zespół ten, choć nie posiada osobowości 
prawnej, może wypracować różnego rodzaju zasady współpracy i wytyczne, choćby w zakresie 
numeracji szlaków, czy systemu rekomendacji obiektów "przyjaznych rowerzystom". Może też 
nawiązać ściślejszą współpracę z Europejską Federacją Cyklistów, docelowo tworząc NECC - jednostkę, 
koordynującą tematy EuroVelo w Polsce. Obecnie taka współpraca prowadzona jest nieformalnie, w 
ramach m. in. projektów Interreg, realizowanych w obszarze Morza Bałtyckiego oraz na pograniczu 
polsko-czeskim.  

Przykładem jest projekt "Biking South Baltic!", który jest realizowany z udziałem partnerów 
niemieckich, duńskich i województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Dotyczy on współpracy  
w zakresie promocji trasy EuroVelo 10 pomiędzy Kopenhagą a Gdańskiem. Dzięki jego realizacji 
zostanie wykonany audyt trasy EuroVelo na tym odcinku, a trasa ta zostanie oznakowania  
i wyposażona we wspólną infrastrukturę informacyjną. Powstanie też szereg wspólnych narzędzi 
informacyjno-promocyjnych, realizowana będzie w latach 2018-2019 wspólna promocja, strona 
internetowa trasy, wydawnictwa itp.  
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Działania te pozwalają na przyciągnięcie turystów rowerowych na nowe szlaki rowerowe w Polsce, w 
tym szlaki EuroVelo w województwie pomorskim, jak też rozpoczęcie prac nad utworzeniem nowego 
szlaku EuroVelo nr 20 w oparciu o Subregionalną Trasę Rowerową w województwie pomorskim 
(wspólne przedsięwzięcie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego).  

 

11.2. Analiza partnerów poszczególnych tras i ich zadań 
 

W ramach prac nad koncepcją dokonano identyfikacji ok. 100 instytucji i podmiotów, których 
zaangażowanie i udział w procesie planowania i budowy trasy rowerowej jest niezbędny dla 
osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia. Są to podmioty z poziomu międzynarodowego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego. 

Poziom międzynarodowy: 

 Europejska Federacja Cyklistów - współpraca w zakresie standardu trasy i utworzenia 
docelowo w oparciu o nią nowego szlaku EuroVelo; 

 rząd landu Brandenburgii, rządy krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii)  oraz działające na 
ich terenie organizacje rowerowe - partnerzy w utworzeniu docelowo w oparciu  
o Subregionalną Trasę Rowerową nowego szlaku EuroVelo; 

Poziom krajowy / międzyregionalny:  

 Samorząd województwa zachodniopomorskiego - partner w zakresie utworzenia docelowo  
w oparciu o Subregionalną Trasę Rowerową nowego szlaku EuroVelo, a także 
międzyregionalnej trasy nr 20 (na odcinku do Miastka w roku 2019); 

 Samorządy województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego  - partnerzy w utworzeniu 
docelowo w oparciu o Subregionalną Trasę Rowerową nowego szlaku EuroVelo, a także 
międzyregionalnej trasy nr 20; 

 Zespół ds. turystyki rowerowej przy Konwencie Marszałków RP - współpraca w zakresie 
wypracowania numeracji trasy subregionalnej oraz tras regionalnych, jak również ew. 
wdrożenia wspólnego standardu jakości trasy oraz usług, dedykowanych turystyce rowerowej; 

Poziom regionalny: 

 Samorząd Województwa Pomorskiego: inspirator, koordynator realizacji trasy, jej standardu, 
oznakowania i promocji; 

 Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna: wsparcie systemowej promocji turystyki 
rowerowej w regionie pomorskim; 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Gdańsk: wykonanie (w porozumieniu 
z partnerami lokalnymi), odcinków trasy, biegnących w ciągach dróg krajowych na terenie 
województwa pomorskiego; 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: wykonanie (w porozumieniu z partnerami lokalnymi), 
odcinków trasy, biegnących w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa 
pomorskiego; 

 Regionalne Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i w Szczecinku: uzgodnienie przebiegu 
trasy i wykonanie (w porozumieniu z partnerami lokalnymi), odcinków trasy, biegnących w na 
terenach leśnych na terenie województwa pomorskiego; 
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 Zarząd Parków Krajobrazowych Województwa Pomorskiego: uzgodnienie przebiegu 
odcinków trasy, biegnących w na terenach objętych ochroną jako parki krajobrazowe  
na terenie województwa pomorskiego; 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku: opiniowanie przebiegu trasy  
na obszarach chronionych w województwie pomorskim 

Poziom lokalny: 

 Starostwo Powiatu Bytowskiego 
 Starostwo Powiatu Chojnickiego 
 Starostwo Powiatu Kościerskiego 
 Starostwo Powiatu Lęborskiego 
 Starostwo Powiatu Słupskiego  
 Starostwo Powiatu Starogardzkiego 
 Starostwo Powiatu Gdańskiego 
 Starostwo Powiatu Tczewskiego  
 Starostwo Powiatu Malborskiego 
 Starostwo Powiatu Sztumskiego 
 Gmina Miastko 
 Gmina Tuchomie 
 Gmina Bytów 
 Gmina Dziemiany 
 Gmina Kościerzyna 
 Miasto Kościerzyna 
 Gmina Nowa Karczma 
 Gmina Liniewo 
 Gmina Skarszewy 
 Gmina Trąbki Wielkie 
 Gmina Pszczółki 
 Gmina Tczew 
 Miasto Tczew 
 Gmina Lichnowy 
 Gmina Nowy Staw 
 Gmina Malbork 
 Miasto Malbork 
 Gmina Stare Pole 
 Gmina Dzierzgoń 
 Gmina Stary Dzierzgoń 
 Gmina Stary Targ 
 Gmina Borzytuchom 
 Gmina Dębnica Kaszubska 
 Gmina Kobylnica 
 Gmina Słupsk 
 Miasto Słupsk 
 Gmina Ustka 
 Miasto Ustka 
 Gmina Chojnice 

 Miasto Chojnice 
 Gmina Brusy 
 Gmina Karsin 
 Gmina Czarna Dąbrówka 
 Gmina Cewice 
 Miasto Słupsk 
 Gmina Ustka 
 Miasto Ustka 
 Gmina Chojnice Miasto Chojnice 
 Gmina Brusy 
 Gmina Karsin 
 Gmina Czarna Dąbrówka 
 Gmina Cewice 
 Gmina Nowa Wieś Lęborska 
 Miasto Lębork 
 Gmina Wicko 
 Gmina Łeba 
 Gmina Starogard Gdański 
 Miasto Starogard Gdański 
 Gmina Pelplin 
 LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi 
 LGD Sandry Brdy 
 LGD Ziemi Człuchowskiej 
 LGD Chata Kociewia 
 LGD Stolem 
 LGR Morenka   
 LOT Kociewie 
 LOT Serce Kaszub 
 Wdzydzki Park Krajobrazowy 
 Zaborski Park Krajobrazowy 
 Park Krajobrazowy Doliny Słupi 
 Kaszubski Park Krajobrazowy 
 Nadleśnictwo Miastko 
 Nadleśnictwo Bytów 
 Nadleśnictwo Lipusz 
 Nadleśnictwo Przymuszewo 
 Nadleśnictwo Kościerzyna 
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Partnerzy poziomu lokalnego są kluczowi dla realizacji całego zadania. Są oni odpowiedzialni  
za zaopiniowanie przebiegu trasy głównej i tras łącznikowych na swoim obszarze, a docelowo za jej 
wybudowanie i utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości. Lista partnerów lokalnych  
ma charakter roboczy i  może ulec zmianie i uzupełnieniu w trakcie dalszych prac nad koncepcją.  

Zidentyfikowano wstępnie czterech liderów lokalnych, którzy zainteresowani są koordynacją prac, 
związanych z rozwojem sieci tras, objętych koncepcją, i na etapie konsultacji zadeklarowali swoje 
zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Są to:  

 Starostwo Powiatowe w Bytowie 
 Urząd Gminy Kościerzyna 
 Urząd Gminy Pszczółki 
 Urząd Miejski w Malborku 

Z uwagi na liczbę partnerów lokalnych (kilkadziesiąt podmiotów), zaangażowanie liderów lokalnych 
jest niezbędne dla zarządzania całym przedsięwzięciem i współpracą z Samorządem Woj. Pomorskiego. 

 

11.3. Rekomendowany system współpracy i podejmowania decyzji  
 

Utworzenie sieci szlaków, opisanych w niniejszej koncepcji, jest działaniem długofalowym, 
obejmujących duży obszar i wielu partnerów. Jak pokazują doświadczenia krajowe i międzynarodowe, 
wdrażanie takich programów rozwojowych niesie ze sobą wiele wyzwań i zagrożeń.  

Do najważniejszych wyzwań na etapie planowania, realizacji i funkcjonowania trasy należą: 

1. Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa użytkowników docelowych (rowerzystów), poprzez 
odpowiednią organizację ruchu na trasach (wydzielenie z ruchu samochodowego, uspokojenie 
ruchu samochodowego itp.); 

2. Zachowanie kryteriów CROW dla jakości sieci tras, w tym w szczególności ich bezpośredniości, 
ciągłości i spójności w ujęciu sieci regionalnej;  

3. Zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu tras, w aspekcie sposobu organizacji ruchu, 
nawierzchni, oznakowanie, miejsca odpoczynku; 

4. Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej tras, w tym dojazdu komunikacją publiczną (wraz 
z możliwościami przewozu rowerów)  

5. Zapewnienie wysokiej atrakcyjności tras i konkurencyjności produktów turystyki rowerowej, 
tworzonych na ich podstawie; 

6. Zapewnienie szerokiej i kompleksowej bazy usług, związanych z ofertą turystyki rowerowej; 
7. Uzyskanie statusu nowego szlaku sieci EuroVelo przez Subregionalną Trasę Rowerową; 
8. Właściwe przygotowanie procesów inwestycyjnych pod względem kwestii własnościowych 

(przejęcie gruntów kolejowych przez samorządy, wykupy działek prywatnych itp.); 
9. Zaprojektowanie i wykonanie tras w sposób pozbawiony błędów, zmniejszających ich atrakcyjność 

i bezpieczeństwo (jak nawierzchnia niskiej jakości, nadmierne stosowanie barier ochronnych, 
błędne rozwiązania przejazdów itp.,). Optymalnie wskazane jest dla uniknięcia tych błędów 
opracowanie regionalnych standardów projektowania i utrzymania tras rowerowych; 

10. Właściwe zaplanowanie i odpowiednie rozłożenie w czasie nakładów finansowych, niezbędnych 
na wykonanie inwestycji na trasach 

11. Zaplanowanie i wdrożenie efektywnego systemu realizacji sieci tras z udziałem wielu partnerów 
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12. Zapewnienie modelu trwałego utrzymania infrastruktury na etapie funkcjonowania produktu 
turystycznego, z udziałem partnerów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych 

13. Skuteczna promocja produktów turystyki rowerowej, utworzonych w oparciu o planowane trasy 
rowerowe.  

 

12. Proces konsultacji dokumentu 

 

Etapy realizacji zadania 

Dokument "KONCEPCJA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH W CENTRALNEJ STREFIE WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO - uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych" jest opracowywany na zlecenie 
Samorządu Województwa Pomorskiego pod nadzorem Departamentu Turystyki w roku 2018.  

Opracowanie powstaje w dwóch etapach: 

 Etap I - do końca kwietnia 2018 roku - obejmuje przygotowanie założeń (propozycji) struktury 
sieci tras rowerowych, opartej o wnioski z przeprowadzonych konsultacji i identyfikacji działań 
zrealizowanych, realizowanych obecnie i planowanych w perspektywie 2020 roku,  
wraz z propozycją ich przebiegu (materiał wyjściowy do dalszych dyskusji).  

 Etap II - do końca czerwca 2018 roku - obejmuje opracowanie całości dokumentu, w tym ich 
szczegółowego przebiegu, oznakowania, zagospodarowania, dostępności komunikacyjnej 
rekomendowanych tras rowerowych oraz propozycji modelu ich wdrażania i finansowania. 

Proces konsultacji koncepcji  

Zgodnie z założeniami umowy na wykonanie koncepcji oraz dobrą praktyką, dokument jest 
opracowywany metodą partycypacyjno-ekspercką. Oznacza to, że obok pracy typu "desk research", 
związanej z pozyskiwaniem i analizą informacji dotyczących zagospodarowania turystycznego regionu 
w zakresie turystyki rowerowej, planów i inwestycji w tym zakresie, przeprowadzono również szereg 
wizji lokalnych na całej trasie. Wizje pozwoliły zweryfikować w terenie rzeczywisty stan istniejącej 
infrastruktury oraz określić możliwości działań inwestycyjnych, stopień skomplikowania i zakresu 
niezbędnych robót budowlanych. Większość wizji w terenie realizowanych było z wykorzystaniem 
roweru jako środka transportu, co pozwoliło na wysoki stopień dokładności weryfikacji terenowej. 

Konsultacje z samorządami lokalnymi i organizacjami turystycznymi, zainteresowanymi współpracą  
w zakresie koncepcji, przeprowadzono w marcu i kwietniu 2018 roku w następujących miejscach  
i terminach: 

 2 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Bytowie (udział przedstawicieli Starostwa 
Bytowskiego, Gminy Czarna Dąbrówka, Fundacji Piękne Kaszuby, Gminy Tuchomie, Gminy 
Parchowo, Gminy Studzienice, Gminy Bytów, Gminy Miastko); 

 5 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Pszczółki (udział przedstawicieli Gminy Pszczółki, Gminy 
Trąbki Wielkie, Gminy Skarszewy, Miasta Tczewa, LOT Kociewie); 

 14 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna (udział przedstawicieli Nadleśnictwa 
Kościerzyna, Urzędu Gminy Kościerzyna, Miasta Kościerzyna, Powiatu Kościerskiego, Gminy 
Dziemiany, Gminy Nowa Karczma); 
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 16 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Człuchów (udział przedstawicieli Miasta Człuchów, 
Urzędu Gminy Człuchów, GCKSTiR Rzeczenica, Miasta Debrzno, LGD Ziemi Człuchowskiej, 
Gminy Koczała, Gminy Rzeczenica, Gminy Przechlewo); 

 20 marca 2018 r. w Szkole Łacińskiej w Malborku (udział przedstawicieli Miasta Malborka, 
Gminy Lichnowy, Gminy Stary Targ, Gminy Malbork, PTTK Malbork, Gminy Dzierzgoń, Gminy 
Nowy Staw, Starostwa Powiatowego w Malborku, Gminy Stare Pole, Gminy Stary Targ); 

 4 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka (udział przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Bytowie, Gminy Czarna Dąbrówka, Gminy Cewice, Gminy Nowa Wieś 
Lęborska, Miasta Lębork, Gminy Łeba); 

 10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (udział przedstawicieli Gminy 
Starogard Gdański, Miasta Starogard Gdański, Gminy Skarszewy); 

W czasie etapu 1 opracowania koncepcji przeprowadzono również szereg spotkań roboczych  
w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który jest jednostką nadzorującą całość prac. 

 Przeprowadzono także spotkania robocze i konsultacje indywidualne z następującymi 
instytucjami/jednostkami, które są istotnymi partnerami, mogącymi znacząco pomóc zrealizować 
planowane inwestycje: 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz Departament Infrastruktury UMWP - omówienie 
potrzeb inwestycyjnych przy drogach wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Europejska Federacja 
Cyklistów - omówienie możliwości starań o uzyskanie przez trasę statusu szlaku EuroVelo, 
rekomendowany standard trasy i jej oznakowanie; 

 Wdzydzki Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Lipusz - omówienie możliwości poprowadzenia 
trasy przez tereny leśne, zniszczone przez nawałnicę z sierpnia 2017 roku; 

 Lokalne Grupy Działania: Partnerstwo Dorzecze Słupi, Sandry Brdy, LGD Ziemi Człuchowskiej 
- skoordynowanie działań, związanych z wytyczeniem i oznakowaniem szlaków rowerowych na 
terenie powiatów: człuchowskiego, bytowskiego i chojnickiego, częściowo pokrywające się  
z planowanym przebiegiem tras rowerowych, objętych niniejszą koncepcją; 

 samorządy powiatu chojnickiego (miasto i gmina Chojnice, gmina Brusy) - omówienie 
możliwości wydłużenia tras rowerowych, objętych niniejszą koncepcją, do dworca kolejowego 
w Chojnicach (w ramach inwestycji ZIT w Chojnicach. 

Łącznie w konsultacjach I etapu koncepcji uczestniczyło ponad 80 osób, reprezentujących ok. 60 
instytucji, w tym niemal wszystkich samorządów lokalnych, przez które przebiegają planowana trasa 
"Subregionalna" oraz trasy łącznikowe o randze regionalnej.  

Dalsze konsultacje planowane są w trakcie II etapu opracowania koncepcji, w maju i czerwcu 2018 
roku. Pozwolą one opracować ostateczne rekomendacje, dotyczące przebiegu tras oraz ich wariantów 
oraz możliwości realizacji. 

Taki proces konsultacji zapewni z jednej strony transparentność prac, z drugiej zaś - pogodzenie 
interesów społeczności lokalnych, reprezentowanych przez samorządy lokalne, uwzględnienie ich 
możliwości finansowych i organizacyjnych oraz własnych planów inwestycyjnych, z planem działań na 
poziomie regionalnym w zakresie utworzenia planowanej trasy rowerowej i tras łącznikowych. 
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Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu 

W trakcie etapu II doprecyzowany został przebieg trasy, zadania i rola partnerów, zaproponowany 
rekomendowany harmonogram prac i model wdrażania przedsięwzięcia. Przygotowane zostały także 
rekomendacje, dotyczące standardu trasy, jej oznakowania, lokalizacji i wyglądu miejsc odpoczynku 
itp. elementów infrastrukturalnych. Trasa została podzielona na odcinki, dla których przygotowane 
zostały karty zadań, wskazujące rekomendowany zakres prac inwestycyjnych w podziale na zadania 
partnerów oraz z proponowanym harmonogramem działań oraz identyfikacją możliwych źródeł 
finansowania.  

W ostatecznej wersji dokumentu uwzględniono również uwagi podmiotów, przez które przebiega trasa 
i które zaopiniowały roboczą wersję "Koncepcji": Nadleśnictwo Lipusz, gmina Bytów, miasto Malbork, 
gmina Nowa Karczma, gmina Nowa Wieś Lęborska, gmina Czarna Dąbrówka, miasto Tczew.  

Ostateczna wersja koncepcji stanowi podstawą dalszych prac, związanych z planowaniem i realizacją 
trasy subregionalnej, jak i tras łącznikowych o randze regionalnej, stanowiących uzupełnienie 
"Pomorskich Tras Rowerowych R-10 i R-9".  
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14. Załączniki  

 

14.1. Załączniki kartograficzne 
 

 Mapa poglądowa przebiegu trasy trasy w skali 1: 200 000  
 Mapy poglądowe przebiegu trasy w skali 1:25 000  (27 arkuszy A3) 
 Mapy szczegółowe przebiegu trasy w skali 1:2 000 (615 arkuszy A4) 

 

14.2. Karty zadań  
 

 155 kart zadań dla poszczególnych odcinków, w podziale na 22 zestawy (gminy) 

 Tabelaryczne zestawienie zakresu zadań w powiatach i gminach 
 

 

14.3. Dokumentacja fotograficzna 
 

Dokumentacja fotograficzna trasy "Subregionalnej" 

 

14.4. Pliki .gpx przebiegu tras rowerowych  
 

W ramach dokumentu załącznikiem w wersji elektronicznej są ślady GPS następujących tras: 

 Subregionalnej Trasy Rowerowej (wraz z wariantami) 
 Trasy Rowerowej Pojezierzy Zachodnich (woj. zachodniopomorskie) 
 Trasy "Przez Zielone Serce Pomorza" 
 Trasy Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin 
 Trasy Bytów - Pomysk Wielki (część trasy Bytów - Łeba) 

 

14.5. Listy obecności uczestników konsultacji 
 

 Listy obecności (potwierdzające udział uczestników w konsultacjach, wraz z danymi 
 kontaktowymi.  
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