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 Rozwój ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej wpisuje się w cele polityki 

transportowej Unii Europejskiej, Polski oraz województwa warmińsko-mazurskiego                         

w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Głównym celem rozwoju ruchu rowerowego oraz 

infrastruktury dedykowanej rowerzystom jest rozwój zrównoważonej mobilności przyjaznej 

środowisku. Wykonanie spójnego, komfortowego, bezpiecznego systemu sieci tras 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczynia się do rozwoju różnych form 

podróży rowerowych tj.; komunikacyjnych (podróże rowerem do pracy, szkoły, budynków 

użyteczności publicznej jako alternatywa dla transportu emisyjnego), rekreacyjnych (podróże 

w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazu, przyrody itp.), turystycznych 

(długodystansowe podróże rowerowe pomiędzy miejscowościami, regionami itp.).  

W rankingu brytyjskiej telewizji BBC rower został uznany za najważniejszy wynalazek 

człowieka od końca XIX wieku. Wśród największych zalet roweru wymieniono efektywność 

wykorzystania energii, prostotę konstrukcji (niezmienność od ponad 100 lat). Rower uważany 

jest za ważny instrument polityki w procesie demokratyzacji społeczeństw m.in. emancypację 

kobiet, narodowości, kultur, a także w kwestii kreowania wzrostu gospodarczego poprzez 

rozwój turystyki rowerowej oraz integracji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

poprzez rozwój długodystansowych tras rowerowych o znaczeniu regionalnym, 

ponadregionalnym i międzynarodowym.  

Warto zaznaczyć, że rower w wielu miastach europejskich uważany jest za jeden                           

z najatrakcyjniejszych środków transportu do poruszania się w mieście (tj.: Berlin, Paryż, 

Londyn, Wiedeń, Lublana), a nawet najpopularniejszym i najszybszym (tj. Kopenhaga, 

Amsterdam, Utrecht, gdzie ruch rowerowy stanowi ponad 40% uczestników ruchu w ramach 

codziennych podróży), dzięki rozbudowanemu systemowi spójnych sieci tras rowerowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

W Polsce w ostatnich latach obserwujemy rozwój ruchu rowerowego o funkcji 

turystycznej, czego konsekwencją jest tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych 

sieci tras rowerowych w poszczególnych regionach Polski tj.: GreenVelo i EuroVelo, które 

powstały i powstają w ramach perspektywy UE na lata 2007-2013 i lata 2014-2020. 

Jednocześnie rower zaczyna mieć coraz większe znaczenie w kreowaniu miejskich systemów 

transportowych przyjaznych środowisku, co jest podkreślane w ramach dokumentów 

strategicznych i planistycznych UE, Polski oraz samorządów w ramach nowej pespektywy 

UE na lata 2021-2027. Obecnie jednym z głównych priorytetów w polityce transportowej 

miast jest znaczne ograniczenie, a nawet wyeliminowanie z centrów miast samochodów, które 

są odpowiedzialne za około 25% globalnej emisji CO2.  Obecnie większość miejskich 

obszarów funkcjonalnych w Polsce jest na etapie planowania, projektowania, tworzenia sieci 

tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej połączonej z transportem zbiorowym, systemem 

B&R, P&R w celu zmniejszenia presji samochodów osobowych w transporcie codziennym. 

W związku z powyższym, miasto Ostróda wyszło z inicjatywą kreowania zrównoważonej 

mobilności miejskiej, w tym jednym z głównych priorytetów jest rozwój ruchu rowerowego, 

systemu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej. W ramach m.in. tej inicjatywy miasto 

realizuje ambitny projekt pn.: Human Smart Cities (Inteligentne Miasta współtworzone przez 

mieszkańców). W związku z tym projektem „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako 

element Ostródzkiej idei Human Smart Cities” zakłada m.in. Opracowanie koncepcji ścieżek 

rowerowych. W ramach tego zadania miasto razem z mieszkańcami i ekspertami - w ramach 
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partycypacji politycznej – ma za zadanie ustalić główne kierunki rozwoju systemu tras 

rowerowych, które będą traktowane jako priorytetowe. 

W związku z powyższym, mając na uwadze zakres i cel projektu oraz kluczową rolę 

obywateli miasta jaką mają odgrywać w aspekcie rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury 

towarzyszącej, Wykonawca zaproponował przeprowadzenie badania ankietowego w celu 

zweryfikowania potrzeb mieszkańców w tej kwestii. 

Wykonawca w ramach sprawdzonej metodologii
1
 uzgodnił z Zamawiającym zakres 

merytoryczny przeprowadzenia badania ankietowego w celu zweryfikowania preferencji 

użytkowników roweru na potrzeby wykonania systemu spójnej, bezpiecznej i komfortowej 

sieci tras rowerowych w szczególnym uwzględnieniem tras rowerowych o funkcji 

komunikacyjnej
2
 wraz z zachowaniem zasad dotyczących kształtowania sieci tras 

rowerowych
3
. 

 

I. Metoda konstruowania kwestionariusza ankiety. 

 Temat i przedmiot badania: Badanie preferencji użytkownika roweru na potrzeby 

opracowania „Koncepcji budowy systemu dróg rowerowych w Ostródzie”. 

 Cele badania:  

 weryfikacja preferencji użytkownika roweru na potrzeby opracowania „Koncepcji 

budowy systemu dróg rowerowych w Ostródzie”. 

 Zakres badania: 

 populacja: ankieta była skierowana do mieszkańców miasta Ostróda; 

 określenie geograficznego zakresu badań: miasto Ostróda; 

 sposób doboru próby badawczej: Internet, co umożliwiło dotarcia do jak największej 

grupy odbiorców, którzy są zainteresowani danym tematem; 

 hipotezy, które zostały poddane weryfikacji:  

- w mieście Ostróda jest zapotrzebowanie na rozwój spójnej sieci tras rowerowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą;  

- w mieście Ostróda jest duże grono rowerzystów, którzy wykorzystują rower do 

celów komunikacyjnych,  ale także rekreacyjnych, turystycznych oraz 

sportowych. 

Metodyka badania ankietowego. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w celu zweryfikowania użytkownika rowerów 

w mieście Ostróda oraz jego oczekiwań w kwestii infrastruktury rowerowej, a także posłuży 

Wykonawcy do rekomendacji przebiegów tras rowerowych zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców. 

                                                             
1 Na podstawie standardów holenderskich C.R.O.W, krajowych Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego w Polsce oraz                  

17-letneigo doświadczenia wykonawcy z realizacji koncepcji, projektów badawczych, programów rozwoju infrastruktury rowerowej 

zrealizowanych w obszarze ponad 600 JST w Polsce m.in. m.stw. Warszawa, 40 gmin  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gdańsk , 

Kraków, Wrocław, Lublin, Łódź, Toruń, Białystok, Kielce, Rzeszów, Zamość, Chełm, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Elbląg Kutno, 

Konstancin-Jeziorna, Lubartów, Mrągowo, Grodzisk Mazowiecki, Kosakowo, Busko-Zdrój, Żary itd. 
2 Trasy rowerowe o funkcji komunikacyjne – przeznaczone są głównie do podróży codziennych, mają charakter transportowy (cel podróży: 

dojazd do pracy, szkoły, obiektów użyteczności publicznej itp.). Z założenia mają pełnić rolę alternatywną w stosunku do transportu 

samochodowego, wysokoemisyjnego. Trasy rowerowe o funkcji komunikacyjnej powinny być spójne, wygodne, bezpieczne o równej 

nawierzchni i czytelnym oznakowaniu. Trasy o funkcji komunikacyjnej powinny być zintegrowane z publicznym transportem zbiorowym, 

węzłami przesiadkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą dedykowaną rowerzystom (parkingi dla rowerów, stojaki, wiaty itp.).  
3 W ramach planowania spójnej sieci tras rowerowych w obszarze miejskim należy wprowadzić podział na trasy rowerowe główne                           

i łącznikowe - podstawie m.in. standardów i wytycznych międzynarodowych (C.R.O.W. 2016) oraz krajowych Wytycznych Organizacji 

Bezpiecznego Ruchu Rowerowego (ITS, M&G, Ministerstwo Infrastruktury 2019). 
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Metoda badawcza: CAWI (ang. Computer Assisted Web) – wywiad, badanie ankietowe 

zrealizowane poprzez komputer przy pomocy dostępnej strony internetowej – technika 

zbierania informacji w ilościowych badaniach opinii publicznej, w której respondenci byli 

proszeni o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej online. Obecnie metoda CAWI jest 

jedną z najbardziej popularnych oraz najszybciej rozwijających metod badań społecznych.                       

W porównaniu do innych metod zapewnia większą anonimowość respondentów i możliwość 

udziału w terminie dogodnym dla wszystkich zainteresowanych. Metoda badaczom zapewnia 

gromadzenie rzetelnych danych oraz szybką ich analizę. Z doświadczenia Wykonawcy 

wynika, że metoda CAWI gwarantuje najszybsze pozyskanie niezbędnych i rzetelnych 

informacji na potrzeby realizacji projektu.  

Na potrzeby badania przygotowano ankietę, która posłużyła do zweryfikowania: 

 użytkowników w aspekcie społeczno-demograficznym;  

 częstotliwości wykorzystywania roweru; 

 celów do jakich wykorzystywany jest rower (cele podróży);  

 oczekiwań w kwestii rozwoju i poprawy infrastruktury rowerowej; 

 najważniejszych celów, priorytetów w kwestii wykonania poszczególnych odcinków 

tras rowerowych 

 wskazania na trudności w poruszaniu się rowerem na terenie miasta Ostróda; 

 wskazania wzdłuż jakich ulic/dróg w mieście Ostróda odbywają się podróżuje 

najczęściej rowerem; 

 wskazania wzdłuż jakich ulic/dróg w mieście Ostróda należy wybudować lub 

zmodernizować trasy rowerowe; 

 wskazania, w których miejscach w mieście Ostróda należy zlokalizować nowe 

parkingi/wiaty/stojaki rowerowe.   

Ankieta zawierała pytania otwarte i zamknięte.  

Ankieta została w dniu 10.03.2021 r. umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Ostródzie:  interankiety.pl - https://www.interankiety.pl/a/drogirowerowe 

Czas badania: od 10.03.2021 r. do 28.03.2021 r.  

Po zakończeniu badania Wykonawca przeprowadził szczegółową analizę ankiet oraz  

przygotował wnioski, które posłużą do ocenienia priorytetów w kwestii wykonania tras 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy.  

 

II. Opis badania ankietowego. 

Ankieta została w dniu 10.03.2021 r. umieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Ostródzie interankiety.pl - https://www.interankiety.pl/a/drogirowerowe 

Czas badania to: 18 dni (od. 10.03.2021 – 28.03.2021) 

Ankieta zawierała 14 pytań (zamkniętych, oraz otwartych z możliwością wielokrotnego 

wyboru), które pozwoliły na określenie preferencji mieszkańców miasta Ostróda w aspekcie 

rozwoju systemu tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

1. Twoja płeć?  

(respondenci byli proszeni o wskazanie swojej płci).  

2. Twój wiek?  

(respondenci byli proszeni o podanie swojego wieku).  

3. Gdzie mieszkasz? 

http://interankiety.pl/
https://www.interankiety.pl/a/drogirowerowe
http://interankiety.pl/
https://www.interankiety.pl/a/drogirowerowe
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(respondenci byli proszeni o podanie miejsca zamieszkania). 

4. Wpisz nazwę ulicy na której mieszkasz. 

 (respondenci byli proszeni o wpisanie nazwy ulicy na której mieszkają w mieści Ostróda). 

5. Wpisz nazwę miejscowości w której mieszkasz.  

(respondenci byli proszeni o wpisane nazwy miejscowości w której mieszkają, jeżeli była 

to inna miejscowość niż Ostróda).  

6. Jak często korzystasz z roweru?  

(respondenci mieli do wyboru jedną odpowiedź: codziennie, weekend, raz w miesiącu, 

okazjonalnie, nie korzystam). 

7. Proszę w wskazanie w jakich miesiącach korzystasz z roweru? 

 (respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru tj.: styczeń, luty, marzec, kwiecień, 

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień).  

8. Proszę wskazać w jakie dni korzystasz z roweru?  

(respondenci mieli możliwość wskazania zarówno: dni robocze jak i weekend).  

9. W jakim celu najczęściej wykorzystujesz rower? 

(respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru tj.: komunikacja, rekreacja, 

turystyka, sport).  

10. W jakich celach komunikacyjnych najczęściej dojeżdżasz rowerem? 

(respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru tj.: praca, szkoła, urząd, centrum 

kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, centra handlowo-usługowe, znajomi, rodzina, 

odwiedziny, miejsca kultu religijnego, przystanek komunikacji zbiorowej: autobusowy, 

stacja kolejowa).  

11. Wzdłuż jakich ulic/dróg w mieści Ostróda podróżujesz najczęściej rowerem. 

(pytanie otwarte, respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru).  

12. Proszę wskazać trudności w poruszaniu się rowerem w Ostródzie. 

(respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru tj.: brak spójnej sieci tras 

rowerowych, brak miejsc do przechowywania rowerów, stan nawierzchni tras 

rowerowych, oznakowanie tras rowerowych, parkujące samochody wzdłuż ulic, przejazdy 

przez skrzyżowania, nadmierna prędkość pojazdów, duże natężenie ruchu pojazdów, 

niewystarczająca ilość parkingów rowerowych, brak wypożyczalni rowerów, inne).  

13. Wzdłuż jakich ulic/dróg w mieście Ostróda należy Twoim zdaniem wybudować lub 

zmodernizować trasy rowerowe? 

(pytanie otwarte, respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru).  

14. W których miejscach w mieście Ostróda należy zlokalizować nowe 

parkingi/wiaty/stojaki rowerowe? 

(pytanie otwarte, respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru).  
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III. Analiza badań. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, Wykonawca przeprowadził analizę 

przedmiotowego materiału, przedstawiając w formie opisowej i graficznej.  

 

1.  Respondenci zostali poproszeni o podanie swojej płci. 

 202 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie: 

 Kobiety stanowiły: 46% (92) uczestników badania.  

 Mężczyźni stanowili: 54% (110) uczestników badania.  

 

Na zadane pytanie odpowiedziało 202 respondentów (92 kobiet, 110 mężczyzn). Jest to 

istotna informacja, ponieważ oznacza, że w badaniu została zachowana zasada partycypacji 

obywatelskiej kobiet i mężczyzn.  

 

 
 

2. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie swojego wieku. 

 202 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie: 

 Poniżej 20 lat: 13% (26); 

 20-40 lat: 48% (96); 

 41-60 lat 32% (65); 

 Powyżej 60 lat: 7% (15). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 202 respondentów, najliczniejszą grupę wiekową                             

(48% respondentów) stanowiły osoby w wieku od 20 do 40 lat, osoby w wieku 41-60 lat 

stanowiły 32%, osoby poniżej 20 lat stanowiły 13%, a osoby powyżej 60 lat                                      

to 7% uczestników badania.  

 

46% 
54% 

Płeć interesariuszy 

Kobieta 

Mężczyzna  
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3. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź, gdzie mieszkają w mieście czy poza 

miastem?  

 202 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie: 

 Miasto: 85% (171); 

 Poza miastem: 15% (31). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 202 respondentów, mieszkańcy miasta stanowili                             

85% uczestników badania, a 15% to osoby z poza miasta. Jest to istotna informacja, z której 

wynika, że w aspekcie planowania infrastruktury rowerowej w mieście Ostróda brali głównie 

udział mieszkańcy miasta, co ma kluczowe znaczenie w ramach planowania tras rowerowych                      

o funkcji komunikacyjnej.  

 

 
 

13% 

48% 

32% 

7% 

Wiek interesariuszy 

1. Poniżej 20 lat 

2. 20-40 lat 

3. 41-60 lat 

4. Powyżej 60 lat 

85% 

15% 

Miejsce Zamieszkania 

Miasto 

Poza miastem  
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4. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie w jakich miesiącach korzystają                      

z roweru?  

 197 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego wyboru: 

 styczeń: 13% (26);  

 luty: 15% (30);  

 marzec: 48% (94); 

 kwiecień: 85% (168);                     

 maj: 95% (187);  

 czerwiec: 98% (194);  

 lipiec: 98% (193);  

 sierpień: 98% (194);  

 wrzesień: 93% (184);  

 październik: 67% (132); 

 listopad: 35% (69);  

 grudzień: 15% (29). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 197 respondentów, najwięcej osób korzysta z roweru                         

w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień 98%, następnie w maju 95% oraz wrześniu                           

93%, a najmniej osób korzysta z roweru w styczniu 13%, grudniu i lutym to jest                            

15% uczestników badania. Wyniki badania ankietowego prowadzą do wniosku, że tendencja 

wykorzystania roweru jest wprost proporcjonalna do rozkładu średnich temperatur w danym 

miesiącu. Znaczny wzrost użytkowania roweru można zaobserwować w miesiącach 

wiosennych i  letnich (od kwietnia do października). Wzrost ten spowodowany jest 

zwiększoną aktywnością fizyczną mieszkańców na świeżym powietrzu w ciągu miesięcy                  

o wyższych temperaturach oraz w okresie urlopowym (rowerowa rekreacja i turystyka                    

tzw. aktywne spędzanie czasu na rowerze). 

 

 

13% 15% 

48% 

85% 

95% 98% 98% 98% 
93% 

67% 

35% 

15% 

Korzystanie z roweru w podziale na miesiące 
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5. Respondenci zostali poproszeni jak często korzystają z roweru?  

 202 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie: 

 Codziennie: 44% (89);  

 Weekend: 34% (68);  

 Raz w miesiącu: 2% (4); 

 Okazjonalnie: 18% (36);  

 Nie korzystam: 2% (5). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 202 respondentów, 44% osób zadeklarowało, że codziennie 

korzysta z roweru, a 34% w weekendy. Z analizy badań wynika, że rower jest chętnie 

wykorzystywany w dni robocze oraz w dni wolne (weekend). Takie wyniki wskazują,                       

że rower jest chętnie wykorzystywany przez interesariuszy zarówno do celów 

komunikacyjnych (np. dojazd do pracy, szkoły, obiektów użyteczności itp.), a także do celów 

rekreacyjnych (aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze w dni wolne od pracy i szkoły). 

Rowerzyści okazjonalni stanowili zaledwie 18% uczestników badania.  

Reasumując, należy stwierdzić, że rower w mieście Ostróda jest chętnie 

wykorzystywanym środkiem transportu przez mieszkańców. 

 

 
 

6. Respondenci zostali poproszeni o wskazaniem czy korzystają z roweru w dni 

robocze, czy w weekend?  

 197 z 202 respondentów, odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego 

wyboru: 

 Dni robocze: 56% (111); 

 Weekend: 72% (142). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 197 respondentów, 56% osób zadeklarowało, korzysta z roweru 

w dni robocze, a 72% w weekendy. Z analizy badań wynika, że rower jest chętnie 

wykorzystywany w dni robocze oraz w dni wolne (weekend). Takie wyniki wskazują,                      

że rower jest chętnie wykorzystywany przez interesariuszy zarówno do celów 
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komunikacyjnych (np. dojazd do pracy, szkoły, obiektów użyteczności itp.), a także do celów 

rekreacyjnych (aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze w dni wolne od pracy i szkoły).  

 

 
 

7. Respondenci zostali poproszeni w jakim celu korzystają z roweru?  

 197 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego wyboru: 

 Komunikacja: 47% (93); 

 Rekreacja: 90% (178); 

 Turystyka : 47% (92); 

 Sport: 17% (34). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 197 respondentów, najwięcej osób 90% odpowiedziało,                      

że wykorzystuje rower do celów rekreacyjnych (aktywne spędzanie czasu na rowerze                        

w czasie wolnym od pracy, szkoły itp.), a 47% do celów komunikacyjnych (dojazd do pracy, 

szkoły, obiektów użyteczności publicznej) i 47% do celów turystycznych (długodystansowe 

wycieczki rowerowe do miejsc atrakcyjnych pod względem krajobrazu, przyrody, zasobów 

kultury itp.), a najmniej do celów sportowych 17%.  

Z analizy badań wynika, że największą grupę rowerzystów w mieście Ostróda stanowią 

tzw. rowerzyści rekreacyjni (aktywnie spędzający wolny czasu na rowerze). Taki wynik może 

wskazywać, że w mieście Ostróda jest z jednej strony duże zapotrzebowanie na rozwój 

systemu tras rowerowych o funkcji rekreacyjno-turystycznej (trasy rowerowe zlokalizowane 

w miejscach oddalonych od dużego natężeniach ruchu samochodowego, atrakcyjnych pod 

względem krajobrazu, przyrody, zlokalizowane np. przy jeziorach, terenach zielonych),                       

a z drugiej strony na rozwój systemu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej (trasy 

rowerowe łączące osiedla z centrum miasta, zintegrowane z transportem zbiorowym, 

umożliwiające bezpieczne, spójne podróże do pracy, szkoły, obiektów użyteczności 

publicznej, a także umożliwiające dojazd do innych miejscowości). Należy zauważyć,                        

że mniejsze zainteresowanie komunikacją rowerową w stosunku do rekreacji może być 

konsekwencją braku spójnego, bezpiecznego, komfortowego systemu tras rowerowych                   

o funkcji komunikacyjnej, jako alternatywy dla transportu emisyjnego. W związku                            
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w dni robocze i weekend 
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z powyższym, władze miasta Ostróda powinny dążyć do budowy spójnego systemu tras 

rowerowych o funkcji komunikacyjnej (prawie połowa respondentów zainteresowaną                       

tą formą wykorzystywania roweru), ale także nie powinny zapominać o ogromnym 

zainteresowaniu ruchem rowerowym rekreacyjnym i turystycznym, co oznacza, że także tego 

typu trasy rowerowe powinny być modernizowane i wyznaczane. Innymi słowy, w celu 

zapewnienie zrównoważonego rozwoju ruchu rowerowego w obszarze miasta należy 

postawić zarówno na rozwój systemu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, 

rekreacyjnej i turystycznej.  

 

 
 

8. Respondenci zostali poproszeni o podanie w jakich celach komunikacyjnych 

najczęściej korzystają z roweru?  

 197 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego wyboru: 

 Praca: 75% (70); 

 Szkoła: 17% (16);  

 Urząd: 23% (21) 

 Centrum kultury: 13% (12); 

 Ośrodek sportu i rekreacji: 26% (24); 

 Centra handlowo-usługowe: 42% (39); 

 Znajomi, rodzina (odwiedziny): 71% (66); 

 Miejsca kultu religijnego: 8% (7); 

 Przystanek komunikacji: 12% (11). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 197 respondentów, najwięcej osób w celach komunikacyjnych 

wykorzystuje rower w ramach dojazdu do pracy 75%, aż 71% odwiedza znajomych, rodzinę, 

42% wykorzystuje do rower w ramach dojazdu co centrów handlowo-usługowych,                       

23% użytkowników dojeżdża rowerem do  urzędu, 26% dojeżdża do ośrodka sportu                          
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47% 

17% 

Komunikacja Rekreacja Turystyka  Sport 
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i rekreacji, 17% dojeżdża do szkoły, 12% łączy podróż rowerem z transportem zbiorowym,                 

a tylko 8% dojeżdża rowerem do miejsc kultu religijnego.  

Z analizy badań wynika, że w mieście Ostróda jest duże zapotrzebowanie na rozwój tras 

rowerowych o funkcji komunikacyjnej, które będą łączyć poszczególne osiedla z centrum 

miasta (trasy główne i łącznikowe), zapewniając bezpieczne, komfortowe, spójne podróże 

rowerem do zakładów pracy, centrów usługowo-handlowych, urzędu, ośrodka sportu                        

i rekreacji oraz szkoły. W ramach planowania, projektowania istotne jest połączenie tras 

rowerowych z transportem zbiorowym, umieszczenie niezbędnej infrastruktury rowerowej 

(parkingi rowerowe, stojaki, wiaty, przechowalnie, szafki rowerowe) na przebiegu 

planowanych tras rowerowych przy zakładach pracy, szkołach, urzędzie, ośrodku sportu                     

i rekreacji, centrach handlowo-usługowych, a także przy osiedlach mieszkaniowych.  

Należy podkreślić, że zaskoczeniem pozytywnym w badaniu są wyniki dotyczące 

wykorzystania roweru w ramach odwiedzin rodziny/znajomych (deklaracja aż                               

71% respondentów), co oznacza duże zapotrzebowanie na zintegrowanie całej sieci tras 

rowerowych (dojazdy pomiędzy osiedlami) oraz budowę zintegrowanych parkingów 

rowerowych/przechowalni. Natomiast zaskoczeniem mniej pozytywnym jest słabe 

wykorzystanie roweru w ramach dojazdu do szkoły (zaledwie 17% uczestników badania),                

co może być spowodowane brakiem bezpiecznej, komfortowej sieci tras rowerowych, a także 

brakiem odpowiedniej kampanii edukacyjnej w kwestii promocji ruchu rowerowego wśród 

najmłodszych uczestników ruchu. W związku z tym, zaleca się uruchomienie kampanii 

edukacyjnych i promocyjnych w celu promocji ruchu rowerowego wśród mieszkańców 

Ostródy, a w szczególności wśród tych najmłodszych. 

 

 
 

 

 

75% 

17% 

23% 

13% 

71% 

8% 
12% 

Praca Szkoła Urząd Centrum kultury Odwiedziny 
znajomych, 

rodziny 

Miejsca kultu 
religijnego 

Przystanek 
komunikacji 
publicznej 

Rower wykorzystywany w celach komunikacyjnych 



„KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W OSTRÓDZIE” 2021 
 

Badanie ankietowe przeprowadzone w dniach 10.03.2021 – 28.03.2021 rok Strona 13 

 

9. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trudności w poruszaniu się rowerem 

na terenie miasta Ostróda. 

 202 z 202 respondentów odpowiedziało na to pytanie z opcją wielokrotnego wyboru: 

 brak spójnej sieci tras rowerowych: 92% (185);  

 brak miejsc do przechowywania rowerów: 36% (73);  

 stan nawierzchni tras rowerowych: 39%  (79); 

 oznakowanie tras rowerowych: 31% (62);  

 parkujące samochody wzdłuż ulic: 45% (90);  

 przejazdy przez skrzyżowania: 54% (110);  

 nadmierna prędkość pojazdów: 33% (66); 

 duże natężenie ruchu pojazdów: 45% (90); 

 niewystarczająca ilość parkingów rowerowych: 26% (52); 

 brak wypożyczalni rowerów: 20% (41);  

 inne: 10% (20). 

 

Na pytanie odpowiedziało: 202 respondentów, najwięcej 92% wskazało, że największą 

trudnością w poruszaniu się rowerem na terenie miasta Ostróda jest brak spójnej sieci tras 

rowerowych, 54% wskazało na przejazdy przez skrzyżowania, 45% na duże natężenie ruchu 

pojazdów oraz parkujące samochody wzdłuż ulic, 39% oceniło negatywnie stan nawierzchni 

tras rowerowych, 36% na brak miejsc do przechowywania rowerów, 33% na nadmierną 

prędkość pojazdów, 31% źle oceniło oznakowanie tras rowerowych, 26% na niewystarczającą 

ilość parkingów rowerowych, 20% brak wypożyczalni rowerów oraz inne kwestie.  

Z analizy badań wynika, że najważniejszą kwestią w rozwoju ruchu rowerowego                         

w mieście Ostróda jest wybudowanie spójnego, bezpiecznego, komfortowego systemu sieci 

tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj.: parkingi rowerowe, przechowalnie 

rowerowe, wypożyczalnie rowerów). W ramach kształtowania polityki zrównoważonej 

mobilności, polityki rowerowej istotne jest ograniczenie ruchu samochodowego 

(wprowadzenie np. stref wolnych od samochodów), wprowadzenie stref uspokojonego ruchu 

(TEMPO 30). Ponadto w ramach modernizacji, budowy nowych odcinków dróg dla rowerów 

należy postawić na nawierzchnię asfaltową (rekomendowaną przez krajowych                                     

i międzynarodowych ekspertów ds. rozwoju infrastruktury rowerowej) i wykluczyć 

stosowanie nawierzchni z kostki (fazowanej i niefazowanej) – tak jak ma to miejsce                        

w miastach, które tworzą spójne systemy tras rowerowych w Polsce (np. Gdańsk, Lublin, 

Toruń, Kraków, Wrocław, Warszawa).  
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10. Respondenci zostali poproszeni o podanie wzdłuż jakich ulic/dróg w mieście 

Ostróda podróżują najczęściej rowerem? 

Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów w mieście Ostróda porusza                          

się rowerem wzdłuż ul. Czarneckiego, Grunwaldzkiej, Jagiełły, Mickiewicza, 11 Listopada, 

Olsztyńskiej, Pieniężnego, Szosy Elbląskiej, Chrobrego, Drwęckiej, Jaracza, Słowackiego,                

3 Maja, Plebiscytową. Rowerzyści w celach rekreacyjnych korzystają też z tras przy Jeziorze 

Drwęckim.  

W związku z powyższym, w ramach planowania, projektowania infrastruktury rowerowej 

należy uwzględnić potoki ruchu rowerowego odbywające się wzdłuż ww. ulic.  
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11. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie wzdłuż jakich ulic/dróg w mieście 

Ostróda należy wybudować lub zmodernizować trasy rowerowe. 

Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów uważa, że należy zmodernizować                    

i wybudować infrastrukturę dedykowaną rowerzystom przede wszystkim wzdłuż 

następujących ulic: 11 Listopada, 21 Stycznia, Mickiewicza, Czarneckiego, Grunwaldzkiej, 

Jagiełły, Olsztyńskiej, Pieniężnego, Chrobrego, Jana Pawła II, Jaracza, Słowackiego, Szosy 

Elbląskiej, a także wzdłuż Jeziora Drwęckiego oraz wzdłuż innych ulic, które mogą być 

dostosowane do prowadzenia ruchu rowerowego.  

W związku z powyższym, w ramach planowania, projektowania infrastruktury rowerowej 

należy uwzględnić (jeżeli pozwolą na to uwarunkowania funkcjonalno-techniczne) 

możliwości poprowadzenia tras rowerowych wzdłuż ww. ulic.  

 

 
 

12. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, w których miejscach w mieście 

Ostróda należy zlokalizować nowe parkingi/wiaty/stojaki rowerowe?  

Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów uważa, że należy wybudować nowe 

parkingi, wiaty i stojaki rowerowe przy głównych ulicach (w ramach komunikacji 

rowerowej), budynkach użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych, a także                        

w miejscach atrakcyjnych do uprawiania tzw. rekreacji rowerowej (jeziora, bulwar, molo 

itp.).  

Należy podkreślić, że wybudowanie systemu zintegrowanych parkingów rowerowych, 

wiat, stojaków, przechowalni rowerowych może przyczynić się do znacznego zwiększenia 

ruchu rowerowego o funkcji komunikacyjnej, a stworzenie możliwości do przechowywania 

roweru na osiedlach mieszkaniowych zachęci mieszkańców do zainwestowania w rowery, 

który będą służyć do podróży codziennych (praca, szkoła, zakupy, spotkania itp.). 

Zintegrowane systemy parkingów rowerowych są jednym z kluczy do rozwoju ruchu 

rowerowego, czego przykładem są Dania i Holandia uważane za wzór do naśladowania                        

w aspekcie rozwoju ruchu rowerowego o funkcji komunikacyjnej.  
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IV. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje. 

 W badaniu wzięło udział 202 respondentów (97 kobiet i 110 mężczyzn), co oznacza,                     

że w badaniu została zachowana zasada partycypacji kobiet i mężczyzn.  

 Najliczniejszą grupę wiekową w badaniu stanowili respondenci w wieku 20-40 lat                       

(48% uczestników badania), następnie osoby w wieku 41-60 lat (32% ), poniżej                      

20 lat (13%), a osoby powyżej 60 lat (7%). Z analizy badania wynika, że wszystkie grupy 

wiekowe były są zainteresowane rozwojem ruchu rowerowego i infrastruktury 

dedykowanej rowerzystom. Jednakże należy zaznaczyć, że grupą najbardziej 

zainteresowaną tematyką rowerową są osoby w wieku 20-40 lat oraz w wieku 41-60 lat. 

Jest to istotna informacja, ponieważ są to osoby najczęściej aktywne zawodowo, czyli 

mogące wykorzystywać rower (szczególnie po wybudowaniu profesjonalnych spójnych 

tras rowerowych) do celów komunikacyjnych (podróże rowerem do pracy, obiektów 

użyteczności publicznej itp.), co jest zgodnie z celem realizowanego projektu. 

 Większość respondentów stanowili mieszkańca miasta (85% uczestników badania),                     

a osoby z poza miasta stanowili 15%. Jest to istotna informacja, z której wynika,                            

że w aspekcie planowania infrastruktury rowerowej w mieście Ostróda brali głównie 

udział mieszkańcy miasta, co ma kluczowe znaczenie w ramach planowania tras 

rowerowych o funkcji komunikacyjnej.  

 Respondenci najczęściej korzystają z roweru w miesiącach wiosennych i letnich: kwiecień 

(85%), maj (95%), czerwiec (98%), lipiec (98%), sierpień (98%), wrzesień (93%). Wyniki 

badania ankietowego prowadzą do wniosku, że tendencja wykorzystania roweru jest 

wprost proporcjonalna do rozkładu średnich temperatur w danym miesiącu. Znaczny 

wzrost użytkowania roweru można zaobserwować w miesiącach wiosennych i  letnich                   

(od kwietnia do października). Wzrost ten spowodowany jest zwiększoną aktywnością 

fizyczną mieszkańców na świeżym powietrzu w ciągu miesięcy o wyższych temperaturach 

oraz w okresie urlopowym (rowerowa rekreacja i turystyka tzw. aktywne spędzanie czasu 

na rowerze). Wynik z miasta Ostróda pokrywa się z tendencją występującą w większości 

miast, które prowadzą badania na temat ruchu rowerowego. Zwiększenie ruchu 
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rowerowego w miesiącach jesiennych, zimowych może nastąpić po wybudowaniu 

spójnego systemu tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy jednoczesnym 

dbaniu o stan tej infrastruktury (systematyczne odgarnianie śniegu, liści, modernizacja 

poszczególnych odcinków itp.), czego przykładem mogą być miasta holenderskie.  

 44% respondentów codziennie korzysta z roweru, 34% w weekendy, 18% okazjonalnie, 

2% raz w miesiącu, 2 nie korzysta z roweru. Wyniki wskazują, że w badaniu wzięły  udział 

osoby, które korzystają z roweru oraz są zainteresowane rozwojem ruchu rowerowego oraz 

infrastruktury towarzyszącej, co pokazuje na wiarygodność badania (zdecydowana 

mniejszość osób, które nie są zaangażowane – stanowiły zaledwie 2% uczestników 

badania). Z analizy badań wynika, że rower wykorzystywany jest przez respondentów                 

do celów zarówno komunikacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych.  

 90% respondentów odpowiedziało, że wykorzystuje rower do celów rekreacyjnych                     

(tj.: aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze), 47% wykorzystuje rower do celów 

komunikacyjnych (tj.: podróże do pracy, szkoły, obiektów użyteczności publicznej),                    

47% do celów turystycznych (długodystansowe wycieczki rowerowe do miejsc 

atrakcyjnych pod względem krajobrazu, przyrody, zasobów kultury itp.),                                         

a 17% wykorzystuje rower do celów sportowych (np. wyczynowe uprawianie kolarstwa, 

bicie własnych rekordów itp.). Z analizy badań wynika, że największą grupę rowerzystów 

w mieście Ostróda stanowią tzw. rowerzyści rekreacyjni (aktywnie spędzający wolny 

czasu na rowerze). Taki wynik może wskazywać, że w mieście Ostróda jest z jednej strony 

duże zapotrzebowanie na rozwój systemu tras rowerowych o funkcji rekreacyjno                            

-turystycznej (trasy rowerowe zlokalizowane w miejscach oddalonych od dużego 

natężeniach ruchu samochodowego, atrakcyjnych pod względem krajobrazu, przyrody, 

zlokalizowane np. przy jeziorach, terenach zielonych), a z drugiej strony na rozwój 

systemu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej (trasy rowerowe łączące osiedla                        

z centrum miasta, zintegrowane z transportem zbiorowym, umożliwiające bezpieczne, 

spójne podróże do pracy, szkoły, obiektów użyteczności publicznej, a także umożliwiające 

dojazd do innych miejscowości). Należy zauważyć, że mniejsze zainteresowanie 

komunikacją rowerową w stosunku do rekreacji może być konsekwencją braku spójnego, 

bezpiecznego, komfortowego systemu tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, jako 

alternatywy dla transportu emisyjnego. Warto jednocześnie zaznaczyć, że podobna 

tendencja ruchu rowerowego panuje w większości polskich miast, gdzie rower jest częściej 

wykorzystywany do rekreacji. Taka tendencja w dużej mierze spowodowana jest brakiem 

spójnych systemów tras rowerowych w obszarze miast, a z drugiej strony możliwością 

korzystania z wyznaczonych szlaków rowerowych w obszarach parków i lasów.  

 W ramach podróży komunikacyjnych (dojazdy do pracy, szkoły, obiektów użyteczności 

publicznej) 75% respondentów zadeklarowało, że dojeżdża rowerem do pracy,                           

71% odwiedza rodzinę/znajomych, 42% dojeżdża do centów handlowo-usługowych,                  

26% dojeżdża do ośrodka sportu i rekreacji,  23% dojeżdża do urzędu, 17% dojeżdża                  

do szkoły, 12% łączy dojazdy rowerem w połączeniu z transportem zbiorowym,                           

8% dojeżdża do miejsc kultu religijnego.  Z analizy badań wynika, że w mieście Ostróda 

jest duże zapotrzebowanie na rozwój tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, które 

będą łączyć poszczególne osiedla z centrum miasta (trasy główne i łącznikowe), 

zapewniając bezpieczne, komfortowe, spójne podróże rowerem do zakładów pracy, 

centrów usługowo-handlowych, urzędu, ośrodka sportu i rekreacji oraz szkoły. W ramach 

planowania, projektowania istotne jest połączenie tras rowerowych z transportem 

zbiorowym, umieszczenie niezbędnej infrastruktury rowerowej (parkingi rowerowe, 
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stojaki, wiaty, przechowalnie, szafki rowerowe) na przebiegu planowanych tras 

rowerowych przy zakładach pracy, szkołach, urzędzie, ośrodku sportu i rekreacji, centrach 

handlowo-usługowych, a także przy osiedlach mieszkaniowych.  

 92% wskazało, że największą trudnością w poruszaniu się rowerem na terenie miasta 

Ostróda jest brak spójnej sieci tras rowerowych, 54% wskazało na przejazdy przez 

skrzyżowania, 45% na duże natężenie ruchu pojazdów oraz parkujące samochody wzdłuż 

ulic, 39% oceniło negatywnie stan nawierzchni tras rowerowych, 36% na brak miejsc                    

do przechowywania rowerów, 33% na nadmierną prędkość pojazdów, 31% źle oceniło 

oznakowanie tras rowerowych, 26% na niewystarczającą ilość parkingów rowerowych, 

20% brak wypożyczalni rowerów oraz inne kwestie. 

 Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów w mieście Ostróda porusza                        

się rowerem wzdłuż ul.: Czarneckiego, Grunwaldzkiej, Jagiełły, Mickiewicza,                            

11 Listopada, Olsztyńskiej, Pieniężnego, Szosy Elbląskiej, Chrobrego, Drwęckiej, Jaracza, 

Słowackiego, 3 Maja, Plebiscytową. Rowerzyści w celach rekreacyjnych korzystają                       

też z tras przy Jeziorze Drwęckim. W związku z powyższym, w ramach planowania, 

projektowania infrastruktury rowerowej należy uwzględnić potoki ruchu rowerowego 

odbywające się wzdłuż ww. ulic.  

 Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów uważa, że należy zmodernizować                     

i wybudować infrastrukturę dedykowaną rowerzystom przede wszystkim wzdłuż 

następujących ulic: 11 Listopada, 21 Stycznia, Mickiewicza, Czarneckiego, 

Grunwaldzkiej, Jagiełły, Olsztyńskiej, Pieniężnego, Chrobrego, Jana Pawła II, Jaracza, 

Słowackiego, Szosy Elbląskiej, a także wzdłuż Jeziora Drwęckiego oraz wzdłuż innych 

ulic, które mogą być dostosowane do prowadzenia ruchu rowerowego. W związku                         

z powyższym, w ramach planowania, projektowania infrastruktury rowerowej należy 

uwzględnić (jeżeli pozwolą na to uwarunkowania funkcjonalno-techniczne) możliwości 

poprowadzenia tras rowerowych wzdłuż ww. ulic.  

 Z analizy badań wynika, że najwięcej respondentów uważa, że należy wybudować nowe 

parkingi, wiaty i stojaki rowerowe przy głównych ulicach (w ramach komunikacji 

rowerowej), budynkach użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych, a także                       

w miejscach atrakcyjnych do uprawiania tzw. rekreacji rowerowej (jeziora, bulwar, molo 

itp.).  

 

V. Rekomendacje. 

 Należy dążyć do rozwoju spójnego, bezpiecznego, komfortowego systemu sieci tras 

rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Ostróda.  

 W ramach budowy systemu tras rowerowych, należy pamiętać o zapewnieniu funkcji 

komunikacyjnej (tj.: dojazdy do pracy, szkoły, budynków użyteczności publicznej itp.),                

o funkcji rekreacyjno-turystycznej (tj.: podróże rowerem w miejscach atrakcyjnych pod 

względem krajobrazu, przyrody, zasobów kultury itp.), część tras rowerowych może pełnić 

rolę łączącą (komunikacja, rekreacja, turystyka). 

 W ramach rozwoju systemu tras rowerowych należy pamiętać o zachowaniu standardów 

dotyczących infrastruktury towarzyszącej tj.: miejsca odpoczynku rowerzystów, wiaty 

rowerowe, parkingi rowerowe, przechowalnie rowerów. 

 W ramach kreowania komunikacji rowerowej, należy pamiętać o powiązaniu tras 

rowerowych z transportem zbiorowym oraz możliwościach podróży rowerem pomiędzy 

osiedlami do centrum oraz w kierunku innych miejscowości.  
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 W ramach rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej, należy monitorować 

ruch poprzez umieszczenie na głównych trasach rowerowych liczników, pętli 

indukcyjnych do zliczania rowerzystów.  

 Na potrzeby projektowania i wykonywania tras rowerowych należy opracować standardy 

projektowe i wykonawcze dla systemu tras rowerowych w mieście Ostróda w oparciu                    

o obowiązujące przepisy i dobre praktyki krajowe oraz międzynarodowe, które powinny 

być obowiązkowe w ramach realizacji poszczególnych projektów technicznych w celu 

zachowania jednolitych rozwiązań budowlanych i konstrukcyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem brd (bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

 W ramach polityki rowerowej należy rozważyć powołanie koordynatora/pełnomocnika                 

ds. polityki rowerowej oraz zespołu ds. polityki rowerowej, którego zadaniem powinno 

być monitorowanie ruchu rowerowego, infrastruktury rowerowej oraz przygotowywanie 

strategii, planów, kierunków dotyczących rozwoju i promocji ruchu rowerowego                       

i infrastruktury rowerowej.  

 W ramach promocji ruchu rowerowego, należy rozważyć opracowanie strategii dotyczącej 

programu edukacyjno-promocyjnego ruchu rowerowego, ze szczególnym nastawieniem             

na grupy mniej zaangażowane w tym dzieci i młodzieży (program bezpiecznego ruchu 

rowerowego). 

 W ramach promocji ruchu rowerowego, należy rozważyć stworzenie portalu rowerowego       

i aplikacji dedykowanych rowerzystom.  

 Biorąc pod uwagę potencjał turystycznych Ostródy, należy dążyć do promocji turystyki 

rowerowej w obszarze miasta Ostródy oraz rozwijać system tras rowerowych o funkcji 

rekreacyjno-turystycznej w powiązaniu z atrakcjami wodnymi i innymi z uwzględnieniem 

partnerstwa z gminami ościennymi. 

 Zintegrować działania w zakresie realizacji systemu tras rowerowych na terenie miasta 

Ostróda z programem „Kompleksowa budowa sieci dróg rowerowych w województwie 

warmińsko-mazurskim” realizowany przez Zarząd Województwa Warmińsko                              

-Mazurskiego, a wdrażany przez ZDW w Olsztynie 

 Dodatkowe rekomendacje to: systematyczne aktualizowanie koncepcji/programu rozwoju 

infrastruktury rowerowej (minimum raz na 5 lat); wykonanie mapy interaktywnej systemu 

tras rowerowych (na bieżąco aktualizowanie przebiegów tras wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, monitorowanie stanu infrastruktury, monitorowanie projektów 

planistycznych, technicznych i wykonawczych).  
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