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1. WPROWADZENIE 

Podstawową do planowania spójnej, bezpiecznej i wygodnej sieci tras rowerowych wraz                                      

z infrastrukturą towarzyszącą jest przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, planistycznych, 

dokumentacji technicznej (wykonanej, w trakcie opracowania), realizacji prac budowlanych oraz  

inwentaryzacji istniejącej infrastruktury rowerowej w celu postawienia diagnozy i wyznaczenia 

kierunków, planów, które umożliwią zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury, która przyczyni się do 

powstania sieci tras rowerowych dostosowanej do oczekiwań interesariuszy.  

W związku z powyższym inwentaryzację oraz analizy przeprowadzono na podstawie następującej 

metodologii:  

 pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów (strategicznych, planistycznych oraz projektów 

technicznych) od Zamawiającego dotyczących planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury 

rowerowej;  

 przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, planistycznych, projektów technicznych                  

w aspekcie planowania i projektowania sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;  

 pozyskanie informacji od Zamawiającego na temat istniejącej infrastruktury;  

 przeprowadzenie przez zespół badawczy inwentaryzacji infrastruktury rowerowej przy pomocy 

urządzeń mobilnych i aparatów; 

 przeprowadzenie analizy z inwentaryzacji w aspekcie kształtowania sieci tras rowerowych;  

 weryfikacja pozyskanych informacji dotyczących infrastruktury rowerowej;  

 przeprowadzenie obserwacji uczestników ruchu w aspekcie użyteczności istniejącej 

infrastruktury do zaplanowania prowadzenia bezpiecznego i komfortowego ruchu rowerowego;  

 przeprowadzenie analizy materiałów (ankiet) z konsultacji społecznych zorganizowanych                         

i przeprowadzonych wspólnie przez  Zamawiającego i Wykonawcę w dniach od 10.03.2021 r. do 

28.03.2021 r. (raport z przeprowadzonych konsultacji został przekazany dla Zamawiającego w dniu 

11.05.2021 r.); 

 przeprowadzenie analizy ze spacerów badawczych połączonych z warsztatami planning for real 

(15.05.2021 r. i 29.05.2021 r. – raporty z rowerowych spacerów badawczych i przeprowadzonych 

warsztatów (raporty z przeprowadzonych konsultacji wykonane przez firmę MAPS Studio Poznań zostały 

przekazane w dniu 21.05.2021 r. i 02.06.2021 r.); 

Przeprowadzona inwentaryzacja oraz analizy dokumentów i dokumentacji posłużą w dalszym etapie 

prowadzenia prac na: 

 zarekomendowanie układu spójnej sieci tras rowerowych z wyodrębnieniem tras rowerowych                   

o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej wraz z infrastrukturą rowerową na terenie miasta 

Ostróda. 

2. FOTOINWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INFRASTRUKTURY 

ROWEROWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA  

Inwentaryzację terenową na obszarze miasta Ostróda wykonano w maju 2021 roku na podstawie 

pozyskanych informacji oraz uzgodnień z Zamawiającym oraz obserwacji własnych Wykonawcy. 

Inwentaryzacja terenowa została wykonana przez zespół planistów, projektantów drogowych, ekspertów 

ds. rozwoju sieci tras rowerowych przy pomocy urządzeń mobilnych, aparatów, kamer oraz w technologii 

GPS (ang. Global Positioning System, pol. System Nawigacji Satelitarnej). Pomiary oraz zdjęcia zostały 

wykonane m in. przy użyciu zintegrowanego odbiornika, współpracującego z sieciami referencyjnymi                

w trybie RTK (Real Time Kinematic). Dla każdego zdjęcia przypisano współrzędne geograficzne GPS. 

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zamawiający przekazał informacje oraz dokumentację dotycząca 

umieszczenia na mapie inwentaryzacyjnej wiat rowerowych oraz stojaków dla rowerów. 
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Integralną częścią inwentaryzacji terenowej jest opracowana mapa nr 1 KONCEPCJA BUDOWY 

SYSTEMU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W MIESCIE OSTRÓDA - Mapa inwentaryzacyjna                

– czerwiec 2021 rok, stanowiąca załącznik do przedmiotowego Opracowania. 

 

2.1. Istniejąca, realizowana i projektowana infrastruktura rowerowa o funkcji 

komunikacyjnej  

 

Tabela nr 1. Zestawienie istniejącej, realizowanej i projektowanej  infrastruktury rowerowej o funkcji 

komunikacyjnej.  

Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

1. Infrastruktura istniejąca 

2. [1] DP 1230N Plebiscytowa 
Styk nr 6 z gminą Ostróda 

w kierunku Międzylesie 

Kontynuacja 

drogi dla 

rowerów                              

i pieszych 

3. [1] DP 1230N Plebiscytowa 1700 

Droga dla 

rowerów                              

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana  

Początek 

drogi dla 

rowerów                              

i pieszych 

4. [1] DP 1230N 
Skrzyżowanie nr 1 

Plebiscytowa 
10 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

5. [2] DP 3053N Szosa Elbląska 
Styk nr 7 z gminą Ostróda 

w kierunku Elbląga 

Kontynuacja 

drogi dla 

rowerów  

i droga dla 

pieszych 

6. [2] DP 3053N Szosa Elbląska 346 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Asfaltowa  

7. [2] DP 3053N 
Skrzyżowanie nr 2 

Szosa Elbląska 
- SK  

Koniec drogi 

dla pieszych 

 i drogi dla 

rowerów 

8. [3] DP 3053N 

Skrzyżowanie nr 4 

Szosa Elbląska 

wjazd do stacji 

paliw 

- SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

9. [3] DP 3053N Szosa Elbląska 962 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

10. [3] DP 3053N 

Skrzyżowanie nr 5 

Szosa Elbląska 

3 Maja 

 SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

11. [4] 
DP 3034N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 6 

Partyzantów 

Parkowa 

10 SK  

Początek  

drogi dla 

pieszych 

 i drogi dla 

rowerów. 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

12. [4] DP 3034N Partyzantów 419 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

13. [4] 
DP 3034N 

DP3011N 

Skrzyżowanie nr 7 

Partyzantów 

Graniczna 

- SK  

Przejazd dla 

rowerzystów 

Graniczna 

14. [5] DP 3011N Graniczna 594 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

15. [5] 
DP3011N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 8 

Graniczna 

Parkowa 

- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

16. [6] DP 3033N Parkowa 535 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

17. [6] 
DP 3034N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 6 

Partyzantów 

Parkowa 

10 SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

18. [7] 
DP3011N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 8 

Graniczna 

Parkowa 

30 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

19. [7] DP 3033N Parkowa 343 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

20. [7] DP 3018N 

Skrzyżowanie nr 9 

Parkowa 

3 Maja 

10 SK  

Przejazd dla 

rowerzystów 

3 Maja 

21. [8] 
Droga 

bez nr 

Skrzyżowanie nr 10 

dróg dla rowerów 
- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

22. [8] 
Droga 

bez nr 

Droga wzdłuż 

rzeki Drwęcy 
65 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

23. [8] 
Droga 

bez nr 

Skrzyżowanie nr 11 

Mickiewicza 
15 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

24. [9] 
Droga 

bez nr 

Droga wzdłuż 

rzeki Drwęcy 
50 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

25. [9] 
Droga 

bez nr 

Węzeł nr 12 

zmiana kategorii 
- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

26. [10] 
Droga 

bez nr 

Droga wzdłuż 

rzeki Drwęcy 
95 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

27. [10] 
Droga 

bez nr 

Skrzyżowanie nr 13 

droga wewnętrzna 
- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów 

28. [11] 
Droga 

bez nr 

Skrzyżowanie nr 14 

ul. Pułaskiego 
9 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

29. [11] 
Droga 

bez nr 

Droga wzdłuż Rzeki 

Drwęcy 
123 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

30. [12] 
Droga 

bez nr 
Skrzyżowanie nr 15 - SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

31. [12] 
Droga 

bez nr 

Droga wzdłuż 

rzeki Drwęcy 
109 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

32. [13] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 16 

Drwęcka wzdłuż 

rzeki Drwęca 

- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

33. [13] DP 3051N Drwęcka 111 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

34. [14] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 17 

Plac Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 

15 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

35. [14] DP 3051N Drwęcka 187 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

36. [15] DP 3051N OI7 70 OI Betonowa   

37. [15] DP 3051N Drwęcka 240 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

38. [16] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 18 

Drwęcka 

1 Dywizji 

10 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

39. [16] DP 3051N Drwęcka 80 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

40. [17] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 19 

Drwęcka 

Grunwaldzka 

10 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

41. [17] DP 3012N Grunwaldzka 395 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

42. [18] 
DP 3012N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 20 

Grunwaldzka 

Warmińska 

5 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

43. [18] DP 3012N Grunwaldzka 166 

Droga dla 

rowerów 

 i pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

44. [19] DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 21 

Grunwaldzka 

Paderewskiego 

8 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

45. [19] DP 3012N Grunwaldzka 37 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

46. [20] 
DP 3105N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 22 

Grunwaldzka, 

Jagiełły (rondo) 

30 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

47. [20] DP 3012N Grunwaldzka 157 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

48. [21] DP 3012N 
Skrzyżowanie nr 23 

Handlowa 
5 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

49. [21] DP 3012N Grunwaldzka 1290 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

50. [21] DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 24 

wjazd do 

Areny Ostróda 

- SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

51. [22] 
DP 3105N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 22 

Grunwaldzka, 

Jagiełły 

30 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

52. [22] DP 3012N Grunwaldzka 190 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

53. [23] DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 25 

Grunwaldzka 

Handlowa 

5 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

54. [23] DP 3012N Grunwaldzka 453 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

55. [24] DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 26 

Grunwaldzka 

Chrobrego 

8 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

56. [24] DP 3012N Grunwaldzka 1020 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

57. [24] DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 27 

wjazd na trasę 

wokół jeziora 

Sajmino 

- SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

58. [25] DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 28 

Chrobrego 

Poniatowskiego 

14 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

59. [25] DP 3005N Chrobrego 343 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych  

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

60. [26] DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 29 

Chrobrego 

wjazd do 

Parku Pamięci 

2 SK  

Przejście dla 

pieszych przez 

drogę dla 

rowerów  

61. [26] DP 3105N Park Pamięci 207 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

62. [26] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 30 

Jagiełły wjazd do 

Parku Pamięci 

10 SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

63. [27] DP 1961N Jaracza 
Styk nr 2 z gminą Ostróda 

w kierunku ul. Henrykowskiej 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

przez                        

ul. Zimową  

64. [27] DP 1961N Jaracza 153 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

niefazowana 

65. [28] 
DP 1961N 

DG 213012N 

Skrzyżowanie nr 31 

Jaracza 

Franciszkańska 

10 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

66. [28] DG 213012N Franciszkańska 195 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

67. [29] DG 213012N 

Skrzyżowanie nr 32 

Franciszkańska 

Św. M. M. Kolbego 

5 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

68. [29] DG xx Św. M. M. Kolbego 65 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

69. [30] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 33 

Św. M. M. Kolbego 

trasa 

 przez ogródki 

działkowe 

2 SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

70. [30] Droga bez nr 
Trasa przez ogródki 

działkowe 
388 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

71. [31] 
DP 3032N 

DG 213008N 

Skrzyżowanie nr 34 

11 listopada 

trasa  

przez ogródki 

działkowe 

10 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

72. [31] DG 213023 Kozietulskiego 195 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

73. [31] 
DG 213023 

DG 213004N 

Skrzyżowanie nr 35 

Kozietulskiego 

Batalionów 

Chłopskich 

10 SK  
Koniec drogi 

dla rowerów 

74. [32] 
DG 213051N 

DG 213004N 

Skrzyżowanie nr 36 

Pionierska 

Batalionów 

Chłopskich 

10 SK  
Przejazd dla 

rowerzystów 

75. [32] DG 213051N Pionierska 115 
Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

76. [33] DG 213051N 

Skrzyżowanie nr 37 

Pionierską 

tras wzdłuż  bazaru 

- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

77. [33] Droga bez nr Tras wzdłuż  bazaru 105 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

78. [34] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 38 

tras wzdłuż  bazaru 
- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

79. [34] Droga bez nr 
Od bazaru do 

11 listopada 
141 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

80. [34] DP 3032N 
Skrzyżowanie nr 39 

11 listopada 
- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

81. [35] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 38 

trasą przez park 
- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

82. [35] Droga bez nr 
Park przy ul. 

Batorego 
261 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

83. [35] DP 3035N 

Skrzyżowanie nr 40 

Pieniężnego 

tras wzdłuż  bazaru 

- SK  

Bez 

przekroczeni 

jezdni. 

Koniec drogi 

dla rowerów  

84. 
Łączna długość 

 istniejącej infrastruktury rowerowej 
12 198 

85. Infrastruktura w trakcie realizacji 

86. [36] DP 3053N 

Skrzyżowanie nr 2 

Szosa Elbląska 

droga wewnętrzna 

- SK   

87. [36] DP 3053N Szosa Elbląska 330 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

88. [36] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK   

89. [37] 
DP 3005N 

DP 3038N 

Skrzyżowanie nr 28 

Bolesława 

Chrobrego 

Poniatowskiego 

14 SK   

90. [37] DP 3005N 
Bolesława 

Chrobrego 
302 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

91. [38] DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 41 

z Bolesława 

Chrobrego 

droga wewnętrzna 

10 SK   

92. [38] DP 3005N 
Bolesława 

Chrobrego 
150 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

93. [38] 
DP 3005N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 26 

Bolesława 

Chrobrego 

Grunwaldzka 

8 SK   

94. [39] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 13 

droga wewnętrzna 
5 SK   

95. [39] Droga bez nr 
Droga wzdłuż 

Rzeki Drwęcy 
110 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

96. [39] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 14 

Pułaskiego 
9 SK   

97. [40] 
DP 3012N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 20 

Grunwaldzka 
15 SK   
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia 

drogi dla 

rowerów 

Uwagi 

Warmińska 

98. [40] DP 3055N Warmińska 170 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

99. [40] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 42  

Wł. Jagiełły 

Warmińska 

10 SK   

100. [41] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK   

101. [41] DP 3053N Szosa Elbląska 238 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

102. [41] DP 3053N 

Skrzyżowanie nr 4 

Szosa Elbląska 

wjazd 

do stacji paliw 

- SK   

103. [42] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK   

104. [42] DP 3034N Partyzantów 40 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

105. [42] 
DP 3034N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 6 

Partyzantów 

Parkowa 

10 SK   

106. 
Łączna długość 

 realizowanej infrastruktury rowerowej 
1 526 

107. Infrastruktura projektowana 

108. [43] 
DP 1245N 

DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 43 

Olsztyńska 

Drwęcka 

38 SK   

109. [43] 
DP 1245N 

 
Olsztyńska 60 Projekt   

110. [43] 
DP 1245N 

 

Skrzyżowanie nr 44 

Olsztyńska 

Gizewiusza 

20 SK   

111. [44]  

Skrzyżowanie nr 43 

Olsztyńska 

Drwęcka 

38 SK   

112. [44] DP 3051N Drwęcka 89 Projekt   

113. [44] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 16 

Drwęcka 

trasa wzdłuż rzeki 

Drwęca 

10 SK   

114. 
Łączna długość 

 projektowanej infrastruktury rowerowej 
255 

115. Ogółem 13 979 
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2.2. Istniejąca, realizowana i projektowana infrastruktura rowerowa o funkcji 

rekreacyjnej i turystycznej 

 

Tabela nr 2. Zestawienie istniejącej, realizowanej i projektowanej  infrastruktury rowerowej o funkcji rekreacyjnej                     

i turystycznej. 

Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia Uwagi 

1. Infrastruktura istniejąca 

2. [45] DP 3018N 

Skrzyżowanie nr 9 

3 Maja 

Turystyczna 

10 SK  

Przejazd dla 

rowerzystów 

3 Maja 

3. [45] 
DG 

 
Turystyczna 85 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

Droga dla 

rowerów po 

dwóch stronach 

jezdni 

4. [45] 
DG 

 

Skrzyżowanie nr 45 

Turystyczna 
- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów 

5. [46] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 46 

Turystyczna 

trasa wokół jeziora 

Drwęckiego 

- SK  
Początek drogi 

dla rowerów 

6. [46] Droga bez nr 
Trasa wokół jeziora 

Drwęckiego 
60 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

7. [47] Droga bez nr 
OI4/Kładka nad 

strumieniem 
12 OI Drewniana   

8. [47] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
528 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

9. [48] Droga bez nr 

OI5/Mostek nad 

kanałem do Jeziora 

Pauzeńskie 

42 OI Drewniana  

10. [48] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
75 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

 

11. [49] Droga bez nr 

OI6/ Mostek nad 

kanałem do Jeziora 

Pauzeńskie 

25 OI Drewniana  

12. [49] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
330 

Droga dla 

rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

17. [50] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 10 

dróg dla rowerów 
- SK  

Zmiana 

kategorii 

infrastruktury 

18. [51] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 49 

zmiana kategorii 
- SK  

Początek drogi 

dla rowerów 

 i drogi dla 

pieszych 

19. [51] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
555 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

20. [51] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 50 

zmiana kategorii 
- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów 

 i drogi dla 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia Uwagi 

pieszych 

21. [52] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 51 

zmiana kategorii 
- SK  

Początek drogi 

dla rowerów 

 i droga dla 

pieszych 

22. [52] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
95 

Droga dla 

rowerów i droga 

dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

23. [52] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 52 

zmiana kategorii 
- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów 

 i drogi dla 

pieszych 

24. [53] 
DP 3005N 

DP 3038N 

Skrzyżowanie nr 28 

Bolesława 

Chrobrego 

Poniatowskiego 

14 SK  

Brak 

przejazdu dla 

rowerzystów 

25. [53] DP 3038N Poniatowskiego 88 
Droga dla rowerów 

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

26. [54] 
DP 3038N 

DG 213049N 

Skrzyżowanie nr 53 

Poniatowskiego 

Piaskowa 

10 SK  

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

27. [54] DG 213049N Piaskowa 338 

Droga dla 

rowerów  

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

 

28. [54] DG 213049N 

Skrzyżowanie nr 54 

Piaskowa 

plaż miejska 

- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów 

 i pieszych 

29. [55] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 55 

Jeziorna 

plaż miejska 

- SK  

Początek drogi 

dla rowerów 

 i pieszych 

30. [55] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
2830 

Droga dla 

 rowerów  

i pieszych 

Gruntowa 

wzmocniona  
 

31. [55] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 56 

plaż miejska w 

kierunku 

Chrobrego 

- SK  

Koniec drogi 

dla rowerów  

i pieszych 

32. 
Łączna długość 

 Istniejącej infrastruktury rowerowej 
5 097 

33. Infrastruktura w trakcie realizacji 

34. [50] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 47 

dróg dla rowerów 
- SK   

35. [50] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
20 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

36. [50] Droga bez nr 
OI8/Mostek nad 

rzeką Drwęca 
12 OI   

37. [50] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
65 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość 

odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia Uwagi 

38. [56] DG 213049N 

Skrzyżowanie nr 54 

Piaskowa 

plaż miejska 

- SK   

39. [56] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
207 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

40. [56] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 55 

Jeziorna 

plaż miejska 

- SK   

41. [57] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 56 

plaż miejska w 

kierunku Chrobrego 

- SK   

42. [57] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
147 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

43. [57] DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 41 

z Bolesława 

Chrobrego 

droga wewnętrzna 

10 SK   

44. [58] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 10 5 SK   

45. [58] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
100 

W trakcie 

wykonania robót 

budowlanych 

  

46. 
Łączna długość 

 realizowanej infrastruktury rowerowej 
566 

47. Infrastruktura projektowana 

48. [59] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 48 

Tetzlaffa 

trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 

6 SK   

49. [59] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
590 Projekt   

50. [59] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 49 

zmiana kategorii 
5 SK   

51. 
Łączna długość 

 projektowanej infrastruktury rowerowej 
601 

52. Ogółem 6 264 

 

Tabela nr 3. Zestawienie istniejącej, realizowanej i projektowanej  infrastruktury rowerowej o funkcji 

komunikacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej – maj 2021 r. 

Lp. 
Funkcja 

 infrastruktury rowerowej 

Istniejąca 

[m] 

Realizowana 

[m] 

Projektowana 

[m] 

Razem 

[m] 

1. Komunikacyjna 12 198 1 526 255 13 979 

2. Rekreacyjna/turystyczna 5 097 566 601 6 264 

3. Razem 17 295 2 092 856 20 243 
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2.3. Dokumentacja fotograficzna infrastruktury rowerowej z opisem 

 
Foto nr 1[w kierunku północnym] ul. Szosa Elbląska  

droga dla pieszych  i droga dla rowerów nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,0 m, separacja 

opornikiem betonowym, nawierzchnia asfaltowa szer. – 2,0 m, N: 53º72´42.55´´ E: 19º94´59.81´´ 

 
Foto nr 2 [w kierunku południowym] ul. Szosa Elbląska  

droga dla pieszych  i droga dla rowerów nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,0 m, separacja 

opornikiem betonowym, nawierzchnia asfaltowa szer. – 2,0 m, N: 53º72´31.40´´ E: 19º94´67.09´´ 

 
Foto nr  3[w kierunku północnym] ul. Szosa Elbląska  

droga dla pieszych  i droga dla rowerów nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,0 m, separacja 

opornikiem betonowym, nawierzchnia asfaltowa szer. – 2,0 m, N: 53º72´14.75´´ E: 19º94´74.08´´ 
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Foto nr 4 [w kierunku południowym] ul. Szosa Elbląska  

wyjazd ze stacji paliw ORLEN  widok na droga dla rowerów  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,8 m, N: 53º71´64.06´´ E: 19º95´02.44´´ 

 
Foto nr 5  [w kierunku południowym] ul. Szosa Elbląska  

droga dla rowerów nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,8 m 

N: 53º71´61.61´´ E: 19º95´03.25´´ 

 
Foto nr  6[w kierunku północnym] ul. Szosa Elbląska na wysokości skrzyżowania z ul. 3-go Maja 

droga dla rowerów nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,8 m 

N: 53º70´87.37´´ E: 19º95´73.19´´ 
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Foto nr 7  [w kierunku zachodnim] ul. Parkowa skrzyżowanie z ul. Partyzantów  

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m  

i kostki betonowej fazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º71´84.09´´ E: 19º94´75.46´´ 

 
Foto nr  8[w kierunku zachodnim] ul. Partyzantów  

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m  

i kostki betonowej fazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º71´85.83´´ E: 19º94´74.97´´ 

 
Foto nr 9 [w kierunku wschodnim] ul. Partyzantów skrzyżowanie z ul. Graniczną  

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m  

 kostki betonowej fazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º71´93.92´´ E: 19º94´11.84´´ 
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Foto nr  10[w kierunku południowym] ul. Graniczna 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´93.92´´ E: 19º94´11.84´´ 

 
Foto nr 11  [w kierunku północnym] ul. Graniczna skrzyżowanie z ul. Lipową 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´59.05´´ E: 19º94´17.04´´ 

 
Foto nr 12 [w kierunku południowym] ul. Graniczna skrzyżowanie z ul. Parkową 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´46.56´´ E: 19º94´28.59´´ 
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Foto nr 13 [w kierunku południowym] ul. Partyzantów skrzyżowanie z ul. Parkową  

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´85.97´´ E: 19º94´75.80´´ 

 
Foto nr 14[w kierunku północnym] ul. Parkową 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m  

i kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º71´45.53´´ E: 19º94´35.52´´ 

 
Foto nr 15  [w kierunku południowym] ul. Parkowa  

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´40.88´´ E: 19º94´31.92´´ 
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Foto nr 16  [w kierunku południowym] ul. Parkowa skrzyżowanie z ul. Dębową 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,1 m  

N: 53º71´31.94´´ E: 19º94´30.96´´ 

 
Foto nr 17 [w kierunku południowym] ul. Parkowa skrzyżowanie z ul. Wiejską 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,3 m  

i kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º71´39.98´´ E: 19º94´25.97´´ 

 
Foto nr 18  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. 3 Maja  skrzyżowanie z ul. Turystyczną 

 droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

podpórki dla rowerzystów, N: 53º71´01.99´´ E: 19º94´48.46´´ 
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Foto nr 19  [w kierunku zachodnim] ul. Turystyczną skrzyżowanie z ul. 3 Maja 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m  

po lewej stronie podpórka dla rowerzystów, N: 53º71´01.61´´ E: 19º94´49.16´´ 

 
Foto nr 20 [w kierunku północno-wschodnim] ul. Turystyczną  

droga dla rowerów po obu stronach jezdni w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40,  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer.1,0 m, N: 53º70´97.53´´ E: 19º94´38.91´´ 

 
Foto nr 21  [w kierunku południowym] ul. Turystyczną  

wjazd z jezdni na drogę dla rowerów w strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40 

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej – szer.2,1 m, N: 53º70´80.02´´ E: 19º94´53.84´´ 
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Foto nr 22 [w kierunku południowym] dojście do Bulwaru przy jeziorze Drwęckim 

droga dla rowerów i pieszych (bez oznakowania pionowego i poziomego)  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej – szer.3,0 m, N: 53º70´69.53´´ E: 19º94´60.71´´ 

 
Foto nr 23 [w kierunku wschodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim widok z kładki nad strumieniem  

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,5 m  

i kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º70´68.54´´ E: 19º94´62.84´´ 

 
Foto nr 24  [w kierunku wschodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim   

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – od 2,5 do 3,1 m  

i kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º70´69.90´´ E: 19º94´67.45´´ 
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Foto nr 25  [w kierunku północno-zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, widok z kładki nad kanałem 

łączącym z jeziorem Pauzeńskim, droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej 

fazowanej szer. – od 1,5 do 3,1 m i kostki betonowej niefazowanej – szer. od 2,0 m do 2,1 m,  

N: 53º70´65.61´´ E: 19º95´86.64´´ 

 
Foto nr 26 [w kierunku północno-zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, widok na kładkę nad kanałem 

łączącym z jeziorem Pauzeńskim, droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej 

fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m], N: 53º70´62.96´´ E: 19º95´43.58´´ 

 
Foto nr 27 [w kierunku zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim 

droga dla rowerów wjazd na droga dla pieszych i droga dla rowerów,  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,5 m, N: 53º70´63.36´´ E: 19º95´58.54´´ 
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Foto nr 28 [w kierunku północnym] Bulwar przy jeziorze Drwęckim 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 3,0 m  

N: 53º70´53.52´´ E: 19º95´92.24´´ 

 
Foto nr 29 [w kierunku północno-zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, wiata rowerowa (stojak rowerowy 10 

miejscowy)  z samoobsługową stacją napraw rowerów przy drodze dla rowerów  

(nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 3,0 m) N: 53º70´47.51´´ E: 19º95´89.00´´ 

 
Foto nr 30  [w kierunku północno-zachodnim] park 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 3,0 m  

N: 53º70´44.14´´ E: 19º95´93.01´´ 
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Foto nr 31 [w kierunku północnym]  

widok z kładki nad kanałem rzeką Drwęca, droga dla rowerów i pieszych, nawierzchnia betonowej szer. – 3,0 m 

N: 53º70´42.19´´ E: 19º95´92.38´´ 

 
Foto nr 32[w kierunku północnym]  

widok na kładkę nad kanałem rzeką Drwęca, droga dla rowerów i pieszych 

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 3,0 m, N: 53º70´40.88´´ E: 19º95´92.38´´ 

 
Foto nr 33 [w kierunku zachodnim]Park w kierunku Bulwar przy jeziorze Drwęckim, droga dla rowerów 

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,1 m 

N: 53º70´39.52´´ E: 19º95´98.61´´ 
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Foto nr 34 [w kierunku wschodnim] wyjazd z Parku przejście dla pieszych przez ul. Mickiewicza, droga dla 

rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,1 m, po lewej stronie podpórka dla rowerzystów 

N: 53º70´39.49´´ E: 19º96´00.88´´ 

 
Foto nr 35 [w kierunku zachodnim] w kierunku Parku przejście dla pieszych przez ul. Mickiewicza, droga dla 

pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,1 m i z kostki betonowej 

niefazowanej – szer. 2,1 m, po prawej stronie podpórka dla rowerzystów, N: 53º70´39.52´´ E: 19º96´60.85´´ 

 
Foto nr 36 [w kierunku wschodnim] wzdłuż rzeki  Drwęca 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 2,1 m 

N: 53º70´40.56´´ E: 19º96´11.18´´ 
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Foto nr 37  [w kierunku zachodnim] wzdłuż rzeki Drwęca przejście przez ul. Puławskiego 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,1 m  

i z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º70´35.92´´ E: 19º96´37.46´´ 

 
Foto nr 38  [w kierunku zachodnim] wzdłuż rzeki  Drwęca 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,1 m 

N: 53º70´33.72´´ E: 19º96´53.55´´ 

 
Foto nr 39 [w kierunku zachodnim] wzdłuż rzeki  Drwęca na wysokości ul. Drwęckiej  

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,1 m 

N: 53º70´34.05´´ E: 19º96´68.84´´ 
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Foto nr 40 [w kierunku południowym] most nad rzekę Drwęca ul. Drwęcka 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,1 m 

N: 53º70´34.43´´ E: 19º96´66.16´´ 

 
Foto nr 41 [w kierunku południowym] ul. Drwęcka skrzyżowanie z ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – od 2,2  m  

i z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,1 m, N: 53º70´25.97´´ E: 19º96´66.96´´ 

 
Foto nr 42  [w kierunku wschodnim] ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego skrzyżowanie z ul. Drwęcką 

wjazd z jezdni na droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej faz. szer. – 2,3 m  

i niefazowanej z kostki betonowej – szer. 1,5 m, N: 53º70´24.13´´ E: 19º96´62.97´´ 
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Foto nr 43 [w kierunku północnym] ul. Plebiscytowa na wysokości stacji paliw  

droga dla rowerów i pieszych, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 3,5 m  

N: 53º70´92.32´´ E: 19º97´93.62´´ 

 
Foto nr 44 [w kierunku północno-wschodnim] ul. Plebiscytowa skrzyżowanie z ul. Kosynierską  

droga dla rowerów i pieszych, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 3,0 m  

N: 53º71´78.11´´ E: 19º98´67.24´´ 

 
Foto nr 45 [w kierunku zachodnim] ul. Plebiscytowa 

droga dla rowerów i pieszych, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,5 m  

N: 53º72´00.74´´ E: 19º99´48.76´´ 
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Foto nr 46  [w kierunku zachodnim] ul. Mickiewicza 

Wiata rowerowa (5 stojaków na rowery U-16 owalny z poprzeczką) 

N: 53º70´38.03´´ E: 19º96´02.95´´ 

 
Foto nr 47 [w kierunku zachodnim] ul. Mickiewicza 

parking dla rowerów (5 stojaków na rowery U-16 owalny z poprzeczką))   

N: 53º70´56.05´´ E: 19º95´89.39´´ 

 
Foto nr 48 [w kierunku północno-zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, początek drogi dla pieszych i drogi 

dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m  

i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]. N: 53º70´20.67´´ E: 19º95´69.41´´ 
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Foto nr 49 [w kierunku wschodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, koniec drogi dla pieszych i drogi dla rowerów  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´21.02´´ E: 19º95´68.44´´ 

 
Foto nr 50 [w kierunku północno-zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, oznakowanie pionowe szlaku rowerowego znakiem R-4  

N: 53º70´21.02´´ E: 19º95´68.23´´ 

 
Foto nr 51  [w kierunku zachodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim 

droga dla pieszych i droga dla rowerów, oznakowanie pionowe szlaku rowerowego znakiem R-4  

N: 53º70´13.22´´ E: 19º95´27.31´´ 
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Foto nr 52 [w kierunku wschodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, droga dla pieszych i droga dla rowerów  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´12.96´´ E: 19º95´16.05´´ 

 
Foto nr 53  [w kierunku wschodnim] Bulwar przy jeziorze Drwęckim, droga dla pieszych i droga dla rowerów  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´13.61´´ E: 19º95´02.82´´ 

 
Foto nr 54 [w kierunku północnym] do Bulwaru przy jeziorze Drwęckim, początek drogi dla pieszych i droga dla 

rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´07.02´´ E: 19º94´82.89´´ 
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Foto nr 55 [w kierunku południowym] do ul. Słowackiego, początek drogi dla pieszych i droga dla rowerów, 

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´02.21´´ E: 19º94´76.29´´ 

 
Foto nr 56 [w kierunku zachodnim] do Campingu Marina, początek drogi droga dla rowerów,                         

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º70´02.21´´ E: 19º94´76.29´´ 

 
Foto nr 57  [w kierunku południowym] do ul. Słowackiego, koniec drogi dla pieszych i droga dla rowerów, 

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º69´97.39´´ E: 19º94´79.23´´ 
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Foto nr 58  [w kierunku południowym] do ul. Słowackiego, znak pionowy Koniec strefy zamieszkania i oznakowanie 

pionowe szlaku rowerowego znakiem R-4  

N: 53º69´95.71´´ E: 19º94´80.09´´ 

 
Foto nr 59  [w kierunku zachodnim] ul. Słowackiego 

oznakowanie pionowe szlaku rowerowego znakiem R-4  

N: 53º69´94.88´´ E: 19º94´79.76´´ 

 
Foto nr  60 [w kierunku wschodnim] ul. Słowackiego 

Styk z gminą Ostróda  

N: 53º69´92.37´´ E: 19º94´58.62´´ 
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Foto nr 61  [w kierunku zachodnim] ul. Słowackiego skrzyżowanie z ul. Sowińskiego  

oznakowanie pionowe szlaku rowerowego znakiem R-3  

N: 53º70´02.82´´ E: 19º95´30.35´´ 

 
Foto nr 62 [w kierunku południowym] ul. Jaracza skrzyżowanie z ul. Franciszkańską, początek drogi dla rowerów, 

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m]  

N: 53º69´15.51´´ E: 19º94´42.64´´ 

 
Foto nr 63  [w kierunku wschodnim]  

ul. Jaracza skrzyżowanie z ul. Franciszkańską 

N: 53º69´14.26´´ E: 19º94´43.89´´ 



 
 

  
Strona 38 

 
  

 
Foto nr 64 [w kierunku północnym] ul. Jaracza koniec drogi dla rowerów,  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m]  

N: 53º69´13.55´´ E: 19º94´44.96´´ 

 
Foto nr 65  [w kierunku północnym] ul. Jaracza skrzyżowanie z ul. Zimową, 

koniec drogi dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m]  

N: 53º68´97.76´´ E: 19º94´61.15´´ 

 
Foto nr 66 [w kierunku północnym] ul. Jaracza skrzyżowanie z ul. Zimową, styk z gminą Ostróda, 

koniec drogi dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m]  

N: 53º68´96.98´´ E: 19º94´61.88´´ 
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Foto nr 67 [w kierunku zachodnim] DP ul. Henrykowska (Szafranki gmina Ostróda)  

droga dla pieszych i droga dla rowerów, złe oznakowanie poziome drogi dla pieszych, brak oznakowania 

pionowego, N: 53º68´46.33´´ E: 19º95´45.03´´ 

 
Foto nr 68 [w kierunku zachodnim] ul. Franciszkańska  

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m]  

N: 53º69´22.34´´ E: 19º94´71.24´´ 

 
Foto nr 69  [w kierunku zachodnim] ul. Św, M. Kolbego skrzyżowanie z ul. Franciszkańska   

Przejazd dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´22.53´´ E: 19º94´73.07´´ 
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Foto nr 70  [w kierunku południowym] ul. Św, M. Kolbego skrzyżowanie z ul. Franciszkańska   

Przejazd dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´22.91´´ E: 19º94´72.48´´ 

 
Foto nr 71  [w kierunku wschodnim] ul. Św, M. Kolbego droga dla rowerów przez ogródki działkowe  

w kierunku ul. W. Jagiełły nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´17.35´´ E: 19º94´77.25´´ 

 
Foto nr  72 [w kierunku wschodnim] droga dla rowerów przez ogródki działkowe  

w kierunku ul. W. Jagiełły, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´26.20´´ E: 19º94´89.99´´ 
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Foto nr 73 [w kierunku północno-wschodnim] droga dla rowerów przez ogródki działkowe  

w kierunku ul. W. Jagiełły, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´37.24´´ E: 19º95´08.13´´ 

 
Foto nr 74 [w kierunku północnym] ul. W. Jagiełły skrzyżowanie z ul. Kozietulskiego droga dla rowerów  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´38.14´´ E: 19º95´10.92´´ 

 
Foto nr 75  [w kierunku północno-zachodnim] ul. Kozietulskiego przejazd dla rowerzystów  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´39.70´´ E: 19º95´09.93´´ 
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Foto nr 76  [w kierunku północno-wschodnim] ul. Kozietulskiego droga dla rowerów 

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´39.98´´ E: 19º95´09.34´´ 

 
Foto nr  77 [w kierunku północno-wschodnim] ul. Kozietulskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Szwoleżerów, 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´42.79´´ E: 19º95´19.83´´ 

 
Foto nr 78  [w kierunku północno-wschodnim] koniec drogi dla rowerów, ul. Batalionów Chłopskich 

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´46.60´´ E: 19º95´34.34´´ 
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Foto nr 79  [w kierunku południowo-zachodnim] ul. Batalionów Chłopskich  

początek drogi dla rowerów do ul. Kozietulskiego, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´46.60´´ E: 19º95´34.34´´ 

 
Foto nr 80 [w kierunku północnym]  

ul. Batalionów Chłopskich skrzyżowanie z ul. Pionierską  

N: 53º69´68.86´´ E: 19º95´19.74´´ 

 
Foto nr 81 [w kierunku północnym]  

ul. Pionierska przejazd dla rowerzystów  

N: 53º69´69.59´´ E: 19º95´20.22´´ 
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Foto nr 82 [w kierunku północno-wschodnim]  

ul. Pionierska droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´69.59´´ E: 19º95´20.22´´ 

 
Foto nr 83 [w kierunku północno-zachodnim]  

ul. Pionierska, droga dla pieszych i droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´75.98´´ E: 19º95´31.89´´ 

 
Foto nr 84 [w kierunku północno-zachodnim]  

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´82.41´´ E: 19º95´19.72´´ 
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Foto nr 85 [w kierunku północno-wschodnim] wzdłuż Targowiska Miejskiego w kierunku ul. Pieniężnego 

droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´84.47´´ E: 19º95´24.42´´ 

 
Foto nr 86 [w kierunku północnym] w kierunku ul. 11 Listopada  

droga dla rowerów z przejazdem dla rowerzystów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 

N: 53º69´91.44´´ E: 19º95´20.26´´ 

 
Foto nr  87 [w kierunku zachodnim]  

wiata dla rowerów 

N: 53º69´92.22´´ E: 19º95´20.15´´ 
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Foto nr 88 [w kierunku zachodnim] droga dla rowerów, nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej, 

oznakowanie poziome znak P-23, pasek odblaskowy przy krawędzi drogi dla rowerów 

N: 53º69´85.90´´ E: 19º95´24.16´´ 

 
Foto nr 89  [w kierunku zachodnim] ul. Pieniężnego droga dla rowerów,  

nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej wzdłuż Targowiska Miejskiego 

N: 53º69´94.14´´ E: 19º95´46.88´´ 

 
Foto nr 90  [w kierunku południowym] ul. Drwęcka, droga dla pieszych i droga dla rowerów na wiadukcie nad 

torami kolejowymi nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – 

szer. 2,0 m] na wiadukcie nawierzchnia betonowa. N: 53º70´06.83´´ E: 19º96´72.65´´ 
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Foto nr 91 [w kierunku południowym] ul. Drwęcka, droga dla pieszych i droga dla rowerów,  

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m i z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m]  

N: 53º69´85.93´´ E: 19º96´77.53´´ 

 
Foto nr 92 [w kierunku południowym] ul. Drwęcka  

zjazd z droga dla pieszych i droga dla rowerów na jezdnię 

N: 53º69´84.57´´ E: 19º96´77.74´´ 

 
Foto nr 93 [w kierunku południowym] ul. Drwęcka, droga dla pieszych i droga dla rowerów,  

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, separacja z kostki granitowej szer. 0,3 m, z kostki 

betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´85.93´´ E: 19º96´77.53´´ 
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Foto nr 94 [w kierunku południowym] ul. Drwęcka skrzyżowanie z ul. 1 Dywizji , droga dla pieszych i droga dla 

rowerów. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m.  

N: 53º69´82.06´´ E: 19º96´80.64´´ 

 
Foto nr 95  [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka w obrębie przystanku autobusowego, droga dla 

pieszych i droga dla rowerów. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m,  

z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´51.71´´ E: 19º97´35.12´´ 

 
Foto nr 96 [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Paderewskiego , droga dla 

pieszych i droga dla rowerów. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m,  

z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´51.77´´ E: 19º97´35.91´´ 
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Foto nr 97  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Paderewskiego , droga dla 

pieszych i droga dla rowerów. Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m,  

z kostki betonowej niefazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´11.39´´ E: 19º97´54.69´´ 

 
Foto nr 98 [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Paderewskiego, droga dla i 

pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,1 m,  

z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´51.71´´ E: 19º97´35.12´´ 

 
Foto nr 99 [w kierunku południowo-zachodnim] ul. Grunwaldzka rondo Piłsudskiego, droga dla rowerów i droga 

dla pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,1 m, z kostki betonowej fazowanej  

– szer. 2,0 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´38.41´´ E: 19º97´58.65´´ 
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Foto nr 100 [w kierunku południowym] ul. Jagiełły rondo Piłsudskiego. 

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´35.81´´ E: 19º97´54.77´´ 

 
Foto nr 102 [w kierunku wschodnim] ul. Jagiełły droga dla rowerów i droga dla pieszych. Nawierzchnia: z kostki 

betonowej niefazowanej szer. – 2,0 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 1,5 m. 

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´33.82´´ E: 19º97´52.93´´ 

 
Foto nr 101 [w kierunku północno-wschodnim] ul. Grunwaldzka rondo Piłsudskiego, droga dla rowerów i droga 

dla pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej  

– szer. 4,0 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´34.11´´ E: 19º97´61.20´´ 
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Foto nr  103 [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i droga dla pieszych. 

Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej  

– szer. 2,0 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´40.05´´ E: 19º97´63.21´´ 

 
Foto nr 104  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Piastowską, droga dla 

rowerów i droga dla pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 2,0 m, z kostki betonowej 

fazowanej – szer. 3,0 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´26.75´´ E: 19º97´76.06´´ 

 
Foto nr 105  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i droga dla pieszych. 

Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. 

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´24.64´´ E: 19º97´80.75´´ 



 
 

  
Strona 52 

 
  

 
Foto nr 106 [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i droga dla pieszych. 

Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. 

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów N: 53º69´19.74´´ E: 19º97´89.45´´ 

 
Foto nr 107  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i chodnik.  

Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m 

N: 53º69´21.37´´ E: 19º97´90.49´´ 

 
Foto nr 108 [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka na wysokości skrzyżowania z ul. Handlową,  

droga dla rowerów i droga dla pieszych.  Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m,  

z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´27.15´´ E: 19º97´79.43´´ 
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Foto nr 109  [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka na wysokości przystanku autobusowego,  

droga dla rowerów i droga dla pieszych.  Nawierzchnia: z kostki betonowej niefazowanej szer. – 1,5 m,  

z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º69´28.35´´ E: 19º97´77.13´´ 

 
Foto nr 110  [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów,  

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m.  

N: 53º68´37.60´´ E: 19º99´43.17´´ 

 
Foto nr 111 [w kierunku północno-zachodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i pieszych  

wokół jeziora Sajmino, nawierzchnia: gruntowa wzmocniona  – szer. 2,0 m.  

N: 53º68´35.44´´ E: 19º99´44.94´´ 
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Foto nr 112  [w kierunku południowo-wschodnim] ul. Grunwaldzka, droga dla rowerów i pieszych  

wokół jeziora Sajmino, nawierzchnia: gruntowa wzmocniona  – szer. 2,0 m.  

N: 53º68´32.93´´ E: 19º99´54.35´´ 

 
Foto nr 113  [w kierunku zachodnim] ul. Chrobrego, początek drogi dla rowerów i droga dla pieszych  

na wysokości Auto Land. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – 

szer. 2,0 m. N: 53º68´91.01´´ E: 19º98´08.00´´ 

 
Foto nr 114[w kierunku południowym] ul. Chrobrego, [w trakcie realizacji]  

początek drogi dla rowerów na wysokości Auto Land do plaży miejskiej przy jeziorze Sajmino.  

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. N: 53º68´91.32´´ E: 19º98´08.40´´ 
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Foto nr 115  [w kierunku wschodnim] ul. Chrobrego, [w trakcie realizacji] droga dla rowerów i droga dla pieszych 

na wysokości Auto Land. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej 

fazowanej – szer. 2,0 m. N: 53º68´91.96´´ E: 19º98´08.99´´ 

 
Foto nr 116 [w kierunku wschodnim] ul. Chrobrego skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego początek drogi dla rowerów 

i droga dla pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – 

szer. 2,0 m. N: 53º68´94.05´´ E: 19º97´61.57´´ 

 
Foto nr 117 [w kierunku północno-wschodnim]  

ul. Chrobrego przejście dla pieszych. Podpórka dla rowerzystów.  

N: 53º68´94.05´´ E: 19º97´61.57´´ 
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Foto nr 118 [w kierunku północno-zachodnim] ul. Chrobrego początek drogi dla rowerów i drogi dla pieszych. 

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m. N: 

53º68´94.82´´ E: 19º97´61.57´´ 

 
Foto nr 119 [w kierunku wschodnim] ul. Poniatowskiego drogi dla rowerów i pieszych. 

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´91.80´´ E: 19º97´51.28´´ 

 
Foto nr 120 [w kierunku południowym] ul. Poniatowskiego drogi dla rowerów i pieszych w kierunku plaży miejskiej 

przy jeziorze Sajmino. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´91.43´´ E: 19º97´51.42´´ 
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Foto nr 121 [w kierunku południowo-wschodnim] droga dla rowerów i pieszych 

 w kierunku plaży miejskiej przy jeziorze Sajmino. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´71.17´´ E: 19º97´67.58´´ 

 
Foto nr 122 [w kierunku północno-zachodnim] droga dla rowerów i pieszych 

 w kierunku ul. Poniatowskiego. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´70.51´´ E: 19º97´69.56´´ 

 
Foto nr 123 [w kierunku wschodnim]koniec drogi dla rowerów i pieszych w kierunku plaży miejskiej przy jeziorze 

Sajmino. Stojaki dla rowerów. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´68.95´´ E: 19º97´85.49´´ 
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Foto nr 124 [w kierunku południowo-wschodnim]droga dla rowerów i pieszych [w trakcie realizacji] na wysokości 

ul. Jeziornej przy jeziorze Sajmino. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º68´61.55´´ E: 19º97´88.18´´ 

 
Foto nr 125  [w kierunku wschodnim]droga dla rowerów i pieszych na wysokości  placu zabaw NIVEA przy jeziorze 

Sajmino. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m przechodzi w nawierzchnię gruntową 

wzmocnioną. N: 53º68´55.23´´ E: 19º98´00.08´´ 

 
Foto nr 126 [w kierunku wschodnim]droga dla rowerów i pieszych na wysokości  przy jeziorze Sajmino. 

Nawierzchnia gruntowa wzmocniona.  

N: 53º68´53.42´´ E: 19º98´06.28´´ 
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Foto nr 127 [w kierunku północno-zachodnim] ul. Chrobrego droga dla rowerów i drogi dla pieszych,  

wjazd do Parku Pamięci.  Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – 

szer. 2,0 m. N: 53º69´18.77´´ E: 19º97´32.46´´ 

 
Foto nr 128 [w kierunku północnym] Park Pamięci w kierunku ul. Jagiełły,  droga dla rowerów i drogi dla 

pieszych. Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m, z kostki betonowej fazowanej – szer. 2,0 m.  

N: 53º69´24.42´´ E: 19º97´30.31´´ 

 
Foto nr 129 [w kierunku północnym] Park Pamięci w kierunku ul. Jagiełły,  droga dla rowerów.  

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º69´28.27´´ E: 19º97´30.64´´ 
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Foto nr 130  [w kierunku południowym] ul. Jagiełły w kierunku Parku Pamięci, droga dla rowerów.  

Nawierzchnia: z kostki betonowej fazowanej szer. – 1,5 m. 

N: 53º69´34.50´´ E: 19º97´31.76´´ 
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2.4. Dokumentacja fotograficzna infrastruktury towarzyszącej z opisem 

Tabela nr 4. Wykaz wiat rowerowych i stojaków dla rowerów na terenie miasta Ostróda. 

Typ Lokalizacja 

 

 
 

Wiata ażur 1 

 

1. ul. A. Mickiewicza 22  (zamek) 

2. ul. A. Mickiewicza 9a  (nabrzeże) 

3. ul. Parkowa 30  (boisko Orlik) 

4. ul. 11 Listopada 29  (parking dworzec PKP) 

 

 
 

Wiata ażur 2 

 

5. ul. J. Słowackiego 40  

(Strefa Aktywności Rodzinnej) 

 

 
 

Wiata z zielonym dachem 

 

6. ul. A. Mickiewicza (plac zabaw) 

7. ul. A. Mickiewicza (wyciąg nart wodnych) 

 

 
 

Stojak dla rowerów  

 

1. ul. Pionierska (targowisko miejskie) 

2. ul. A. Mickiewicza 17A (amfiteatr) 

3. ul. Turystyczna  (kąpielisko miejskie) 

4. ul. Piaskowa (kąpielisko miejskie) 

5. ul. Chrobrego (cmentarz komunalny) 

6. ul. Olsztyńska (cmentarz komunalny) 
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3. WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZYCH PRAC 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej oraz w oparciu o analizę 

dokumentacji i materiałów w ramach realizacji przedmiotowego etapu Opracowania tj.: 

 dokumentów (strategicznych, planistycznych oraz projektów technicznych) dotyczących 

planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej;  

 obserwacji uczestników ruchu rowerowego; 

 analizy ankiet z przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach od 10.03.2021 r. do 

28.03.2021 r.; 

 analizy raportów (21.05.2021 r. i 02.06.2021 r.) z rowerowych spacerów badawczych                 

i przeprowadzonych warsztatów w dniu 15 i 29.05.2021 r.. wykonane przez firmę MAPS Studio 

Poznań; 

Wykonawca opracował zestawienia tabelaryczne tras o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej                    

i turystycznej (istniejące, realizowane, projektowane) co było podstawa do opracowana mapa nr 

1 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W MIESCIE 

OSTRÓDA - Mapa inwentaryzacyjna – czerwiec 2021 rok. 

Materiały zostały przekazane dla Zamawiającego w dniu 05.07.2021 r. 

Na podstawie opracowanego materiału Wykonawca rekomenduje: 

1. Zatwierdzenie przez Zamawiającego zinwentaryzowanej infrastruktury rowerowej. 

2. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zinwentaryzowanej infrastruktury rowerowej 

Wykonawca przedstawi i zarekomenduje na mapie nr 2 korytarze tras rowerowych w celu 

stworzenia spójnej infrastruktury rowerowej. 

3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego korytarzy tras rowerowych tworzących spójną 

infrastrukturę rowerową, Wykonawca zarekomenduje dla poszczególnych odcinków daną 

kategorię inwestycyjną (droga dla rowerów, droga dla pieszych i droga dla rowerów, droga 

dla rowerów i pieszych, pas ruchu dla rowerów, pas ruchu dla rowerów „2-1”, kontraruch, 

kontrapas, ulica rowerowa, ruch rowerowy na zasadach ogólnych). 

4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dla poszczególnych odcinków kategorii 

inwestycyjnych, Wykonawca wykona rysunki uszczegółowione (w skali 1:1000) 

planowanej infrastruktury rowerowej. 

5. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunków uszczegółowionych, Wykonawca 

opracuje mapę inwestycyjną  układu spójnej sieci tras rowerowych o funkcji 

komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście  

Ostróda. 
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