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1. ROWEROWY SPACER BADAWCZY POŁĄCZONY Z WARSZTATEM PALNNING 

FOR REAL – 15.05.2021 R. 

W ramach projektu pn. „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element ostródzkiej idei Human 

Smart Cities” w maju 2021 r. zorganizowany został rowerowy spacer badawczy połączony z warsztatem 

Planning for Real™ dot. utworzenia systemu ścieżek rowerowych w Ostródzie. Program spaceru oraz 

warsztatu zakładał wprowadzenie uczestników do standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury 

rowerowej.  

2. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Aby dotrzeć do jak największej liczby 

odbiorców i zaprosić mieszkańców do 

wzięcia udziału w spacerze badawczym, 

użyto różnych kanałów informacyjnych 

promujących wydarzenie, tj.:  

1. W Gazecie Ostródzkiej opublikowano 

ogłoszenie informujące o nadchodzącym 

wydarzeniu. 

2. Na stronie gazetaolsztynska.pl 

zamieszczono artykuł sponsorowany 

informujący o wydarzeniu1. 

3. W Meloradiu emitowano spoty 

radiowe informujące o całym projekcie.  

4. Na terenie miasta rozwieszono plakaty 

A2 informujące o nadchodzących 

wydarzeniach.  

5. Utworzono promocję na platformie 

Facebook, o zasięgu organicznym oraz 

płatnym. Promocja płatna dotarła do 2725 

mieszkańców Ostródy. 

6. Przeprowadzono akcję mailingową, do 

uczestników wcześniejszych spotkań 

konsultacyjnych w ramach projektu, którzy 

zdeklarowali chęć otrzymywania informacji 

o wydarzeniach z nim związanych.   

7. Dodatkowo, na stronie projektu 

www.smart.ostroda.pl również znajdowało się zaproszenie na spacer badawczy.  

 

 
1 https://gazetaolsztynska.pl/725443,Kolejny-etap-projektu-Human-Smart-Cities-w-Ostrodzie.html, dostęp na dzień: 

17.05.2021 r.  

Rysunek 1. Plakat promujący spacer i warsztat w maju 2021 r.  

Źródło: materiały własne 

http://www.smart.ostroda.pl/
https://gazetaolsztynska.pl/725443,Kolejny-etap-projektu-Human-Smart-Cities-w-Ostrodzie.html
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3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA 

Spacer badawczy   

Data spotkania Sobota: 15.05.2021 r. od godziny 11.00 do 15.00 

Miejsce spotkania Miejsce rozpoczęcia spaceru: Zamek Krzyżacki w Ostródzie (ul. Adama 

Mickiewicza 22), miejsce przeprowadzenia warsztatu: Amfiteatr 

w Ostródzie (ul. Adama Mickiewicza 17A). 

Uczestnicy 
Mieszkańcy miasta, przewodnik turystyczny, ekspert zewnętrzny, 

przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciel mediów lokalnych. 

 

Spacer rozpoczął się o godzinie 11:00. Wzięło w nim udział około 10 osób. Były to osoby zainteresowane 

zmianami w Ostródzie jako jej mieszkańcy.  

Na spacer nie obowiązywały wcześniejsze zapisy, można było jednak zadeklarować udział przy pomocy 

formularza dostępnego online (patrz rys. 2).  

 

Każda osoba zarejestrowana otrzymała informacje 

organizacyjne oraz przypomnienie o wydarzeniu. 

 

Wraz z rejestracją każdy zainteresowany mógł wyrazić 

chęć otrzymywania informacji promocyjnych 

związanych z projektem.  

  

 

 

  

Rysunek 2. Formularz zgłoszeniowy. 

Źródło: materiały własne. 
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4. RAPORT Z ROWEROWEGO SPACERU BADAWCZEGO 

Przebieg trasy oraz przystanków rozplanowany został na bazie istniejącej infrastruktury rowerowej, aby 

zapewnić bezpieczeństwo i komfort uczestnikom. Przebieg prezentuje poniższa mapa (patrz mapa 1). 

Ponadto każdy uczestnik rowerowego spaceru badawczego, aby móc wziąć w nim udział zobowiązany 

był zapoznać się oraz zaakceptować regulamin rowerowych konsultacji społecznych (patrz zdjęcie 1).  

Mapa 1. Trasa przejazdu w ramach rowerowego spaceru badawczego. 

Źródło: materiały własne. 
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Zdjęcie 1. Regulamin rowerowych konsultacji społecznych. 

Źródło: Opracowanie własne.  

4.1.  PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH POD ZAMKIEM KRZYŻACKIM  

• Niebezpieczny przejazd rowerowy przez jezdnię – a właściwie przejście, ponieważ przejazdu w tym 

miejscu nie ma. Rowerzysta musi zejść z roweru i przejść przez pasy. Ograniczona jest również 

widoczność, dojeżdżając do przejścia od strony zachodniej (krzaki, budynek). Samochody raczej nie 

zatrzymują się przed tym przejściem. Pojawiła się sugestia, aby cały przejazd, zarówno dla 

samochodów, jak i rowerzystów został wyniesiony – wymusi to zwolnienie prędkości przed 

dojazdem do przejścia użytkowników. 

• Uczestnicy zaproponowali, że centrum Ostródy powinno zostać objęte strefą tempo 30 km/h, 

to rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, szczególnie rowerzystów 

i pieszych. Jeden z uczestników wskazywał, że takie rozwiązanie stosuje się z powodzeniem 

w Gdańsku oraz w Berlinie, gdzie aż 80% dróg objętych jest takim ograniczeniem. 

• Innym wskazywanym rozwiązaniem był system dróg jednokierunkowych, na których wyznaczane są 

kontrapasy dla rowerzystów. 

• Dużym problemem w Ostródzie jest brak edukacji użytkowników dróg, w zakresie bezpiecznego 

poruszania się po ulicach, z których korzystają różni użytkownicy ruchu, np. na temat zachowania  

bezpiecznej odległości od rowerzystów czy rowerzystów przejeżdżających przez przejścia dla 

pieszych. 

• Zwrócono również uwagę na źle zaprojektowaną i wykonaną infrastrukturę rowerową jak 

nawierzchnia z kostki frezowanej oraz zjazd z mostku od restauracji Lalo w kierunku ul. Adama 

Mickiewicza.  
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• Wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na błędy techniczne popełnione wzdłuż głównego 

ciągu rowerowego od jeziora Sejmino do Czerwonej Karczmy (osada).  

• Dobrym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie systemu ulic jednokierunkowych, wytypowanie 

oficera rowerowego oraz stosunkowo nowe w Polsce rozwiązanie, jakim są ulice rowerowe, na 

których to rowerzyści mają pierwszeństwo, o czym opowiedział obecny na spacerze ekspert Pan 

Marek Zamana z M&G Consulting Marketing oraz.  

• Jednym z poruszanych tematów było łączenie systemu komunikacji miejskiej i roweru. Żaden 

z uczestników nie korzysta z takiego połączenia. Sugerowano jednak, że takie rozwiązanie byłoby 

przydatne. Ponownie podano przykład Czech, gdzie używane są cyklobusy – autobusy ze specjalnie 

zaprojektowanymi stojakami na rowery na tyłach autobusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu rowery nie 

są niewygodne dla pozostałych pasażerów, unika się także ewentualnego pobrudzenia czy 

zagrożenia, które powodują rowery transportowane w środku autobusu. Gdyby takie rozwiązanie 

się nie udało, proponowano także zamontowanie stojaków w środku autobusów miejskich. 

Zdjęcie 2. Przystanek nr 1 

Autor: Katarzyna Iwińska. 

4.2.  HOTEL PROMENADA 

• Wzdłuż ul. Mickiewicza nawet doświadczeni rowerzyści jeżdżą niechętnie – brakuje tam 

infrastruktury rowerowej, a jezdnia jest bardzo wąska. 

• Wokół jeziora jest na pewnych odcinkach wydzielona ścieżka rowerowa, ale w wielu miejscach nie 

wiadomo, którędy należy jeździć. Jest tu bardzo duży ruch pieszy i obecność rowerzystów prowadzi 

do niebezpiecznych sytuacji, powinno się ruch rowerowy wytyczyć jasno i oddzielić od ruchu 

pieszego. Dodatkowo w wielu miejscach nie jest to dobra nawierzchnia dla rowerzystów. 

Sugerowano całkowite wyniesienie ruchu rowerowego znad jeziora.  

• Brakuje zjazdu dla rowerzystów wzdłuż ciągu ul. Zamkowej. 

• Brak zjazdu na promenadę z ul. Czarneckiego. Prowadzi to często do kolizji.  
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• Brakuje kontrapasu rowerowego na ul. Reymonta. 

• Ulica Czarnieckiego jest niedostosowana do ruchu rowerowego – chodnik jest wąski, ulica również.  

Pojawiła się sugestia, że o ile wydłużenie przejazdu dla rowerzystów czy dystansu do przejścia dla 

pieszych ma duże znaczenie, o tyle wydłużenie przejazdu dla samochodów nie będzie tak dotkliwe 

dla kierowców. Zasugerowano, żeby skupiać się na ułatwieniach i skracaniu dystansów dla tych grup 

bardziej poszkodowanych – pieszych i rowerzystów, kosztem ewentualnych wydłużeń tras dla 

samochodów. Wskazano, że infrastruktura rowerowa na ul Czarneckiego wymagałaby znacznych 

nakładów finansowych.  

• Na pytanie dotyczące przejazdu/kładki nad torami wskazano już istniejący wiadukt, problemem jest 

jednak brak połączenia od wiaduktu do promenady, które zasugerowano przez ul. Zamkową 

lub w ciągu ul. Św. Dominika Savio, ul. Stapińskiego i ul. Reymonta. Uczestnicy zgodzili się 

jednak, że należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę i ciągi. Jako alternatywę podano ciąg przy 

ul. Pieniężnego.  

• Problemem centrum miasta jest również obecny ruch transportu ciężkiego. Zarządcy dróg przy 

wyznaczaniu infrastruktury drogowej, muszą brać pod uwagę także tych użytkowników, co 

pozostawia mniej miejsca na ewentualną infrastrukturę rowerową. 

Zdjęcie 3. Przystanek nr 2. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

4.3.  PLAC PRZY STREFIE AKTYWNOŚCI RODZINNEJ  

• Problem urywających się ścieżek rowerowych.  

• Brakuje na dworcach (PKP, PKS) wiat rowerowych, szczególnie takich zabezpieczonych. 

Pojawiły się głosy, że rowerzyści byliby skłonni zapłacić za np. zamykany boks rowerowy, tak, żeby 

móc w bezpiecznym miejscu zostawić swój rower na dworcu. Takie miejsce mogłoby obsługiwać 
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zarówno dworzec PKP, jak i PKS. Zainteresowanie tematem widać po rowerach przypiętych do 

ogrodzenia niedaleko dworca. Utrzymanie ich natomiast powinno być konkurencyjne dla biletu 

rowerowego. Rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które nie mieszkają w bezpośrednim 

sąsiedztwie centrum, głównie ze względu na rzadkie kursy komunikacji miejskiej.  

• Pojawił się problem braku infrastruktury rowerowej w miejscach zamieszkania – wiat, 

stojaków. Obecnie większość mieszkańców trzyma rowery np. w piwnicy, skąd ich wyciągniecie 

zajmuje znaczną ilość czasu. Gdyby rowery można stawiać w bardziej dostępnym miejscu, mogłoby 

być częściej używane jako codzienny środek transportu. 

• Innym problemem jest także to, że nie ma ścieżki rowerowej, która prowadziłaby bezpośrednio 

do dworca. Obecnie dojazd na rowerze jest mocno utrudniony. 

Zdjęcie 4. Przystanek nr 3 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE).  

4.4.  WILLA PORT 

• Kładka nad rzeką Drwęcą jest problematyczna, ponieważ rowerzyści muszą po niej przejeżdżać po 

zachodniej stronie, a następnie (jadąc na północ) ścieżka rowerowa jest po stronie wschodniej, 

natomiast ruch pieszy po zachodniej. Powoduje to sytuacje niebezpieczne.  

• Proponowano budowę nowej kładki, dedykowanej tylko rowerzystom w tej okolicy.  

• Obecne stojaki rowerowe w Ostródzie są za niskie – nie są funkcjonalne.  

• Stojaki rowerowe powinny być zapewnione nie tylko przez instytucje publiczne, ale też prywatne – 

podano przykład Hotelu Willa Port. Sugerowano również zainicjowanie współpracy PPP, w której 

administratorzy terenów przy sklepach i instytucjach odpowiadaliby za udostępnienie terenu, 

a miasto za dostarczenie stojaków, co mogłoby wpłynąć na wygenerowanie ruchu rowerowego.  
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• Problemem dla rowerzystów w Ostródzie poruszających się po ulicach jest stan dróg – ich 

nierówna i przez to niebezpieczna nawierzchnia.  

• Brakuje połączenia rowerowego z miastem Miłomłyn. 

• Przez brak spójnej trasy dróg mieszkańcy nie korzystają z rowerów przy codziennych 

czynnościach jak np. drobne zakupy, oferta kulturalno-gastronomiczna.  

• Brakuje wypożyczalni rowerów. Dyskusja dotyczyła różnorakich rozwiązań ewentualnego roweru 

miejskiego – sugerowano, że rower miejski w Ostródzie nie będzie się opłacał dla miasta, ale że 

można by rozważyć uruchomienie roweru gminnego, tak jak jest to rozwiązane w Płocku. Ważne 

jest, aby przy takiej inwestycji uwzględniać specyfikę miasta/regionu i dopasować jego cechy (np. 

stacje/brak stacji dokujących) do potrzeb lokalnych.  

Zdjęcie 5. Przystanek nr 4. 

Autor: Izabela Hyża. 

4.5.  PLAŻA MIEJSKA  

• W okolicach plaży (zaraz po zjeździe z kładki) zamontowano stojaki rowerowe, jednak uczestnicy 

spaceru byli zgodni co do tego, że stojaki są za daleko od plaży, żeby użytkownicy chcieli je tam 

zostawiać. Ustalono, że rowerzyści najchętniej zostawiają rowery jak najbliżej swojego miejsca 

odpoczynku – w tym przypadku często rowery widać zaparkowane na samym pomoście. Wskazano, 

że stojaki rowerowe, aby były użytkowane, powinny być w zasięgu wzroku rowerzysty, do 100m od 

miejsca wypoczynku. Podano przykład dobrego rozwiązania przy jeziorze Sajmino. Z drugiej strony, 

złym przykładem były stojaki rowerowe przy cmentarzu – tam również są one zlokalizowane za 

daleko od miejsca docelowego. Stojaki przy plaży miejskiej powinny być zlokalizowane przynajmniej 

w części grodzonej.  
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• Problematyczny jest także most nad kanałem łączącym Jezioro Pauzeńskie z Jeziorem Drwęckim, 

ponieważ aby go pokonać rowerzyści muszą zejść z rowerów i je przeprowadzić.  

• Kładka nad strumieniem prowadząca do plaży miejskiej jest niedostosowana do ruchu rowerowego, 

jest zbyt wysoka i często powoduje trudności z przeprawą. Może również prowadzić do kolizji 

z pieszymi.  

Zdjęcie 6. Przystanek nr 5. 

Autor: Katarzyna Iwińska. 

4.6.    SKRZYŻWOANIE PARKOWA/GRANICZNA  

• Znaki przed przejściem dla pieszych się wykluczają – należy wprowadzić ujednolicone 

oznakowanie (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Problemem jest też to, że kierowca, 

dojeżdżając do przejścia, nie widzi rowerzystów, którzy mogą wjechać ‘zza niego’. 

• Pojawiła się dyskusja czy w ogóle w takiej, mało ruchliwej części miasta, opłaca się budować ścieżki 

rowerowe. Sugerowano, że ścieżki są dużo bardziej potrzebne w centrum miasta, a w takich 

obrzeżnych okolicach łatwiej poruszać się rowerem po ulicy lub chodniku. 

• Wskazano też na wszechobecny problem zbyt wysokich krawężników – w miejscach, gdzie 

teoretycznie jest obniżony krawężnik, dalej występuje duża, z perspektywy rowerzysty (parę 

centymetrów), różnica wysokości między powierzchnią jezdni a krawężnikiem. Jest to niewygodne 

dla rowerzystów, może powodować zniszczenia sprzętu. Jeden z rowerzystów stwierdził, że 

specjalnie omija takie zjazdy i zamiast jeździć ścieżką, jeździ ulicą obok, bo jest to dla niego 

niewygodne. 

• Na ulicy Słowackiego jest bardzo duży ruch, a dodatkowo ulica jest pokryta brukiem i jest wąska. 

Jest to bardzo trudna dla pokonania przez rowerzystów ulica. 
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• Między ul. Malinową a drogą nr 7 nie brakuje przejazdu rowerowego, obecnie przejeżdża się na 

dziko. 

• Za Orlenem jest ścieżka rowerowa, którą należy połączyć z Szosą Elbląską. 

 
Zdjęcie 7. Przystanek nr 6. 

Autor: Katarzyna Iwińska. 

4.7.    ALEJA LIPOWA  

• Uczestnicy spaceru zostali zapytani, czy w Ostródzie dzieci często korzystają z rowerów. 

Odpowiedziano, że nie, bo jest niebezpiecznie, że chodniki są za wąskie, aby się nimi poruszały. 

• Odnośnie do wyboru trasy na przejazd po Ostródzie (czy będą to ścieżki nieutwardzone, np. w lesie 

czy obszar zabudowany) uczestnicy zgodzili się, że to zależy od posiadanego roweru – na ‘ostrym 

kole’ wycieczka do lasu nie będzie wygodna. Natomiast na wycieczki rekreacyjne na rowerach 

terenowych, szczególnie jeśli w wycieczce uczestniczą dzieci, rozmówcy zdecydowanie chętniej 

wybierają tereny leśne lub polne, które są bezpieczne, mniej ruchliwe, np. okolice Kajkowa. 
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Zdjęcie 8. Przystanek nr 7. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

5. RAPORT Z WARSZTATU 

Warsztat przeprowadzony został przy użyciu jednego z elementów brytyjskiej metody prowadzenia 

konsultacji społecznych Planning for Real™. 

Na potrzeby warsztatu przygotowano podkład mapowy w rozmiarze B0 oraz zestaw dedykowanych 

tematycznie 24 kart problemów i sugestii: 

• Potrzebny przejazd dla rowerzystów; 

• Krawężniki na przebiegu trasy rowerowej; 

• Niebezpieczne skrzyżowanie; 

• Potrzebny stojak na rowery; 

• Potrzebna wiata rowerowa; 

• Potrzebne oświetlenie drogi; 

• Nawierzchnia do modernizacji; 

• Oznakowanie drogowe do poprawy; 

• Potrzebne wyznaczenia drogi dla rowerów; 

• Potrzebna śluza dla rowerów; 

• Potrzebna podpora dla rowerzystów; 

• Potrzebny pas ruchu dla rowerów; 

• Potrzebny kontrapas; 

• Potrzebne Miejsce Obsługi Rowerzystów; 

• Potrzebny łącznik rowerowy; 
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• Potrzebny zamykany parking rowerowy; 

• Potrzebna droga dla pieszych i rowerów; 

• Potrzebna kładka rowerowa; 

• Dostosowanie ronda do ruchu rowerowego; 

• Potrzeba wyznaczyć  kontraruch na ulicy; 

• Potrzeba wyznaczenia kierunku toru jazdy; 

• Potrzebna ograniczenie prędkości do 30km/h; 

• Potrzebna sygnalizacja świetlna dla rowerów; 

• Pusta karta do zapisania. 

 
Zdjęcie 9. Karty problemów i sugestii. 

Autor: Łukasz Kalinowski (PIXELDANCE). 

Zastosowanie kart problemów i sugestii w połączeniu z podkładem mapowym pozwala uczestnikom 

warsztatu na wyrażanie swoich opinii i odczuć w sposób swobodny, na tym etapie bowiem nie jest 

konieczna grupowa interakcja. Każdy może zgłosić dowolną ilość problemów i sugestii, natomiast ich 

zasadność jest weryfikowana na dalszym etapie prac, może się bowiem okazać, że grupa wspólnie 

wypracuje optymalne rozwiązanie dla danego miejsca.     
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W trakcie prac warsztatowych uczestnicy wykorzystali karty: 

• Potrzebny pas ruchu dla rowerów – 7; 

• Krawężniki na przebiegu trasy rowerowej – 6; 

• Potrzebny przejazd dla rowerzystów – 5; 

• Nawierzchnia do modernizacji – 5; 

• Potrzebna kładka rowerowa – 4; 

• Potrzebny kontrapas – 3; 

• Potrzebny zamykany parking rowerowy – 3; 

• Potrzebne wyznaczenie drogi dla rowerów – 2; 

• Potrzebna droga dla pieszych i rowerów – 2; 

• Dostosowanie ronda do ruchu rowerowego – 2; 

• Oznakowanie drogowe do poprawy – 2; 

• Potrzebne ograniczenie prędkości do 30km/h – 

2; 

• Potrzebna śluza dla rowerów – 2;  

• Potrzebny łącznik rowerowy – 1; 

• Potrzebna sygnalizacja dla rowerów – 1; 

• Potrzeba wyznaczenia kontraruchu na ulicy – 1; 

• Potrzebne miejsce obsługi rowerzystów – 1;  

• Potrzebne oświetlenie drogi – 1; 

• Własna sugestia – rowerostrada – 1. 

Pełny obraz wykorzystanych kart problemów i sugestii prezentuje mapa stanowiąca załącznik do 

raportu.   

Zdjęcie 10. Instrukcja używania kart problemów 

i sugestii. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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5.1.    POTRZEBNY PAS RUCHU DLA ROWERÓW  

 
Mapa 2. Potrzebny pas ruchu dla rowerów. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Oznaczone zostały miejsca, których rowerzystą szczególnie brakuje wydzielonej dla nich bezpiecznej 

przestrzeni do poruszania się. Są to drogi często używane zarówno przez rowerzystów, jak i kierowców 

samochodów.  

5.2.    KRAWĘŻNIKI NA PRZEBIEGU TRASY ROWEROWEJ   

 
Mapa 3. Krawężniki na przebiegu trasy rowerowej. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Uczestnicy warsztatu zgodzili się, że problem wysokich krawężników dotyczy całego miasta, zaznaczone 

zostały miejsca, gdzie szczególnie dotykają one rowerzystów oraz na istniejących drogach rowerowych. 

Są niebezpieczne zarówno dla rowerzystów, jak i ich sprzętu.  

5.3.    POTRZEBNY PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW   

 
Mapa 4. Potrzebny przejazd dla rowerzystów. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Wskazane przejazdy rowerowe miałby usprawnić płynny ruch rowerowy.  

5.4.    NAWIERZCHNIA DO MODERNIZACJI    

 
Mapa 5. Nawierzchnia do modernizacji. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Dużymi utrudnieniami dla rowerzystów są niedostosowane lub zniszczone nawierzchnie dróg, przez co 

jazda rowerem staje się problematyczna, mniej przyjemna i niebezpieczna.  

5.5.    POTRZEBNA KŁADKA ROWEROWA    

 
Mapa 6. Potrzebna kładka rowerowa. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Kładki rowerowe są we wskazanych miejscach istotnym elementem infrastruktury ze względu na znaczne 

natężenie ruchu drogowego lub brak miejsca pogodzenia przejazdu rowerowego z ruchem pieszym.  

5.6.    POTRZEBNY KONTRAPAS    

 
Mapa 7. Potrzebny kontrapas. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Kontrapasy zostały wskazane w miejscach, gdzie rowerzyści widzą potencjał utworzenia połączeń tras.  

5.7.    POTRZEBNY ZAMYKANY PARKING ROWEROWY    

 
Mapa 8. Potrzebny zamykany parking rowerowy. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Uczestnicy zgodzili się, że możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów mogłaby znacząco 

wpłynąć na częstotliwość ich użytkowania. Priorytetem pozostaje bezpieczny parking przy dworcu PKP 

oraz system parkingów osiedlowych, które ułatwiłyby codzienny dostęp do rowerów. Tego typu 

rozwiązania mogłyby być prowadzone w systemach abonamentowych, wskazano przykłady szafek na 

rowery np. z Metra Wilanowska, Młociny, w Warszawie. 
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5.8.    POTRZEBNE WYZNACZENIE DROGI DLA ROWERÓW     

 
Mapa 9. Potrzebne wyznaczenie drogi dla rowerów. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Dobrym rozwiązaniem byłaby droga rowerowa w kierunku Olsztyna oraz kontynuacja już istniejących 

tras.   

5.9.    POTRZEBNA DROGA DLA PIESZYCH I  ROWERÓW    

 
Mapa 10. Potrzebna droga dla pieszych i rowerów. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Brak bezpiecznego połączenia rowerowego i pieszego z północno-wschodnią częścią miasta.  
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5.10.    DOSTOSOWANIE RONDA DO RUCHU ROWEROWEGO    

 
Mapa 11. Dostosowanie ronda do ruchu rowerowego. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Brak przejazdów dla rowerzystów, jako kolejny element utrudniający płynny ruch. 

5.11.    OZNAKOWANIE DROGOWE DO POPRAWY    

 
Mapa 12. Oznakowanie drogowe do poprawy. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Wskazane zostały miejsca, w których oznaczenia drogowe się wykluczają, jednak problem oznakowania 

dotyczy wielu tras, w tym tej biegnącej wzdłuż promenady przy jeziorze Drwęckim.   
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5.12.    POTRZEBNE OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 30KM/H    

 
Mapa 13. Potrzebne ograniczenie prędkości do 30km/h. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Oznaczone zostały dwa skrajne punkty, jednak uczestnicy warsztatu sugerowali objęcie całego centrum, 

bądź przestrzeni pomiędzy wyznaczonymi punktami na wprowadzenie strefy tempo 30.  

Ul. Czarnieckiego w ostatnim czasie straciła znaczenie komunikacyjne ze względu na wybudowany 

wiadukt. Padały propozycje, żeby ruch na tej ulicy uspokoić, dopuścić np. tylko ruch pieszy i rowerowy, 

wzorować się można na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Inne proponowane rozwiązanie to np. dopuszczenie 

wjazdu samochodu tylko na długość jednego skrzyżowania, takie rozwiązanie też z sukcesem 

wprowadzono w Łodzi. 
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5.13.    POTRZEBNA ŚLUZA DLA ROWERÓW    

 
Mapa 14. Potrzebna śluza dla rowerów. 

Źródło: Opracowanie własne.  

We wskazanych miejscach problematyczne dla rowerzystów jest miejsce zatrzymania, co często prowadzi 

do sytuacji niebezpiecznych, bądź zachowań niezgodnych z przepisami.  
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5.14.    POZOSTAŁE SUGESTIE 

A. POTRZEBNY ŁĄCZNIK ROWEROWY  

Brak połączenia osiedla z drogą 

rowerową biegnącą wzdłuż Szosy 

Elbląskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. POTRZEBNA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA DLA ROWERÓW  

Propozycja została odrzucona na 

rzecz wprowadzenia strefy 

tempo 30 i uspokojenia ruchu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 15. Potrzebny łącznik rowerowy.  

Źródło: Opracowanie własne.  

Mapa 16. Potrzebna sygnalizacja świetlna dla rowerów. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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C.  POTRZEBA WYZNACZENIA KONTRARUCHU NA ULICY  

Usprawnienie poruszania się 

rowerzystów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  POTRZEBNE MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTÓW   

 

Miejsca obsługi rowerzystów na 

tym etapie nie są priorytetem, 

ich rozwój będzie zasadny, 

kiedy powstanie system dróg 

i  tras rowerowych, należy 

jednak o nich pamiętać już na 

etapie projektowania. 

 

 

 

 

  

Mapa 17. Potrzeba wyznaczenia kontraruchu na ulicy. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Mapa 18. Potrzebne miejsce obsługi rowerzystów. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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E.  POTRZEBNE OŚWIETLENIE DROGI  

 

Brak oświetlania, w tym miejscu 

jest szczególnie dotkliwy ze 

względu na oddalenie od 

zabudowań.  

 

 

 

 

 

 

 

F. SUGESTIA UCZESTNIKÓW  – ROWEROSTRADA 

Uczestnicy zgodni byli co do 

kwestii wykorzystania 

nieczynnego połączenia 

kolejowego pomiędzy Ostródą 

a miastem Miłomłynem na 

rowerostradę. Pozwoliłoby to, 

na uzyskanie lokalnego 

połączenia. Ze względu na fakt, 

że nie ma tam dobrego 

transportu publicznego (są 

tylko autobusy, które są 

relatywnie drogie), 

proponowano, aby utworzyć 

połączenie rowerowe, mogłaby 

to być atrakcyjna alternatywa 

dla mieszkańców. W dyskusji 

pojawił się jednak problem braku współpracy między sąsiednimi samorządami. 

  

Mapa 19. Potrzebne oświetlenie drogi. 

Źródło: Opracowanie własne.  

Mapa 20. Rowerostrada. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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