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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Podstawa wykonania opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest UMOWA Nr RL.272.255.2021 zawarta                         

w dniu 15.07.2021 r. w Ostródzie pomiędzy Gminą Miejską Ostróda z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 

24, 14-100 Ostróda  (ZAMAWIAJĄCY), a Teresą  Zamana prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą M&G Consulting Marketing z siedzibą ul. Anieli Krzywoń 6 lok.108, 01-391 Warszawa 

(WYKONAWCA). 

 

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Koncepcja wykonania sieci tras rowerowych na terenie miasta 

Ostróda,  standardy budowy tras rowerowych, promocji transportu rowerowego” jako element strategii 

rozwoju tras rowerowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu pn.: „Kompleksowa 

budowa sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie Warmińsko-Mazurskim1. 

Celem projektu jest przedstawienie uwarunkowań, możliwości, kierunków rozwoju bezpiecznej                       

i zgodnej z przepisami prawa polskiego, dobrymi praktykami w oparciu o standardy polskie oraz 

międzynarodowe, infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej rekreacyjnej, turystycznej do roku 

2030, która będzie służyć mieszkańcom miasta Ostróda oraz turystom.  

Warto zaznaczyć, że rower w XXI wieku jest uważany za jeden z najważniejszych                                             

i najpopularniejszych środków transportu, niezbędny w celu kreowania zrównoważonego transportu 

przyjaznego środowisku. 

Zainteresowanie ruchem rowerowym stwarza potrzebę wytyczenia i zorganizowania tras (dróg) 

rowerowych, umożliwiających bezpieczną i komfortową jazdę rowerem. Niezbędna jest zmiana podejścia 

do ruchu rowerowego – z formy rekreacyjnego stylu życia społeczeństwa „zakorkowanych ulic pełnych 

spalin” na proekologiczne zachowania komunikacyjne, będące koniecznością w nadchodzących latach. 

Dlatego należy dążyć do budowy infrastruktury rowerowej oraz popularyzacji idei wyprowadzenia 

rowerzystów z poboczy dróg publicznych na dedykowane im bezpieczne i komfortowe drogi i trasy 

rowerowe. 

W ustawie o drogach publicznych wprowadzono nowe pojęcie drogi rowerowej, która jest 

„przeznaczona dla ruchu rowerów albo rowerów i pieszych” oraz przyjęto, że droga rowerowa jest drogą 

wewnętrzną, zlokalizowaną poza pasem drogowym drogi publicznej. Ponadto  w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami drogi rowerowe włączono do katalogu tzw. celów publicznych, a w ustawie – Prawo 

wodne wprowadzono możliwości przeznaczenia korony wału przeciwpowodziowego na drogę dla 

rowerów lub turystyczny szlak rowerowy. 

Wprowadzone zmiany prawne zdecydowanie ułatwiają rozwój sieci infrastruktury rowerowej oraz 

sprzyjają poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Otwierają także nowe możliwości wyznaczania 

tras rowerowych, zarówno w obszarach zurbanizowanych oraz na terenach atrakcyjnych 

turystycznie/krajobrazowo. Pozwalają na poprawę skomunikowania obszarów, a także mogą zachęcić 

użytkowników samochodów do zmiany środka transportu  na proekologiczny rower. 

„Koncepcja programowo-przestrzenna wykonania sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, 

rekreacyjnej, turystycznej na terenie miasta Ostróda wraz z określeniem standardów budowy tras 

rowerowych i promocji transportu rowerowego”, opracowana została w oparciu o istniejący układ 

drogowy oraz położenie miasta Ostróda.  

                                                             
1 Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2021 r. (znak: ZDW-TD/5314/09/2021). 
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Określony układ sieciowy tras rowerowych stawia za cel nakreślenie odpowiednich kierunków 

rozwoju infrastruktury rowerowej, która przyczyni się do stworzenia komfortowych i bezpiecznych 

warunków do podróżowania rowerem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   

Dokumentacja ma stanowić wytyczne do uwzględnienia infrastruktury rowerowej w Miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostróda oraz w innych opracowaniach planistyczno               

- projektowych z zakresu urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz komunikacji do realizacji 

dalszych projektów, które przyczynią się do stworzenia profesjonalnej infrastruktury rowerowej                       

w mieście Ostróda. 

Na potrzeby opracowano sieć tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej         

w aspekcie wykonania spójnego systemu tras rowerowych w mieście Ostróda w powiązaniu z gminą 

ościenną Ostróda. Zaplanowany układ tras rowerowych w mieście Ostróda może zapewnić poprzez 

gminę Ostróda połączenie do krajowej trasy rowerowej Green Velo (Elbląg, Pieniężno) i Wiślanej Trasy 

Rowerowej (Grudziądz, Kwidzyn). Zaprojektowana  infrastruktura rowerowa na terenie miasta Ostróda 

jest zgodna z planowanymi kierunkami rozwoju infrastruktury rowerowej w województwie warmińsko               

-mazurskim zgodnie z założeniami i celami programu „Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych                     

i urządzeń UTO w województwie Warmińsko-Mazurskim”. 

Założenia „Koncepcji programowo-przestrzennej wykonania sieci tras rowerowych o funkcji 

komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej …” wpisują się w tendencję działań i zaleceń Komisji Unii 

Europejskiej w zakresie promocji wykorzystania roweru jako ekologicznego i energooszczędnego środka 

lokomocji oraz zrównoważonego rozwoju transportu.  

Analizy krajowe i międzynarodowe wskazują na wielką konkurencyjność roweru w stosunku do 

transportu zbiorowego oraz samochodowego. Ponadto rower zajmuje mało miejsca, nie emituje spalin, 

zapewnia minimum codziennego ruchu swojemu użytkownikowi co ma znaczenie  w profilaktyce chorób 

cywilizacyjnych. 

„Koncepcja programowo-przestrzenna wykonania sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej, 

rekreacyjnej, turystycznej …” powinna być podstawą dla Władz Miasta Ostróda do podjęcia 

adekwatnych działań na rzecz wykonania spójnej sieci bezpiecznej i komfortowej infrastruktury 

rowerowej z uwzględnieniem wszechstronnej promocji w ich realizacji. 

 

1.3. Metodyka wykonania opracowania 

Podstawową do zaplanowania spójnej, bezpiecznej i wygodnej sieci tras rowerowych o funkcji 

komunikacyjnej było przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych i planistycznych Miasta 

Ostróda oraz programowych województwa warmińsko-mazurskiego, informacji i materiałów 

przekazanych przez Zamawiającego (w tym z konsultacji społecznych i instytucjonalnych). 

Przedmiotowa analiza była podstawą do postawienia diagnozy i wyznaczenia kierunków, planów, 

które umożliwią zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury rowerowej, która przyczyni się do powstania 

spójnej sieci tras rowerowych dostosowanej do oczekiwań interesariuszy (głównie mieszkańców, którzy 

będą wykorzystywali rower do podróży codziennych tj.: dojazdy do pracy, szkoły, obiektów użyteczności 

publicznej, węzłów przesiadkowych - RAPORT z przeprowadzonych badań ankietowych preferencji 

użytkownika roweru na potrzeby opracowania pn.: Koncepcja budowy systemu dróg rowerowych                                 

w Ostródzie” – maj 2021 r. 

Do opracowania przyjęto wykorzystanie metod kameralnych i terenowych.  

Do metod kameralnych przyjętych do opracowania dokumentu zaliczyć należy zebranie                                  

i przeanalizowanie dokumentów: strategicznych, planistycznych dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego oraz układu sieci drogowej, studia literatury krajowej i zagranicznej dotyczącej 

przedmiotu pracy oraz doświadczenia zespołu Wykonawcy. 
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Metoda terenowa polegała na przeprowadzeniu wizji lokalnej istniejącej infrastruktury drogowej oraz 

przestrzeni publicznych, w tym przekrojów ulic możliwych do wykorzystania pod kątem wprowadzenia 

liniowej infrastruktury rowerowej. 

W związku z powyższym analizy na potrzeby realizacji projektu przeprowadzono na podstawie 

następującej metodologii:  

 pozyskanie dokumentów (strategicznych, planistycznych oraz dokumentacji dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowych), które przekazał Zamawiający w zakresie  dotyczącym planowania, projektowania 

i wykonywania infrastruktury rowerowej na terenie miasta Ostróda;  

 przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych, planistycznych w aspekcie planowania 

sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej;  

 pozyskanie informacji od Zamawiającego na temat istniejącej infrastruktury drogowej oraz 

obiektów użyteczności publicznej;  

 przeprowadzenie analizy aktualnych standardów, wytycznych do planowania tras rowerowych                

w tym m.in. krajowych Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego WOBRR, Ministerstwo 

Infrastruktury 2019; międzynarodowych standardów C.R.O.W., obowiązujących przepisów prawnych; 

 przeprowadzenie analizy z obserwacji terenowej w aspekcie kształtowania sieci tras rowerowych 

o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej;  

 przeprowadzenie obserwacji uczestników ruchu (ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów) 

w aspekcie użyteczności istniejącej infrastruktury rowerowej do prowadzenia bezpiecznego                                   

i komfortowego ruchu rowerowego o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej;  

 przedstawienie przez Wykonawcę dla Zamawiającego wytycznych do planowania, projektowania 

i wykonania infrastruktury dedykowanej rowerzystom; 

 zarekomendowanie spójnego układu sieci tras rowerowych z wyodrębnieniem tras rowerowych 

głównych, lokalnych o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej o znaczeniu lokalnym, 

regionalnym i krajowym w połączeniu z gminami ościennymi; 

 zarekomendowanie kategorii inwestycyjnych infrastruktury rowerowej na podstawie dobrych 

praktyk i przykładów krajowych, międzynarodowych oraz obowiązującego prawa. 

Wykonane prace na podstawie powyższej metodologii pozwoliły na opracowanie przedmiotowego 

dokumentu pn.: Koncepcja wykonania sieci tras rowerowych na terenie miasta Ostróda, standardy 

budowy tras rowerowych, promocji transportu rowerowego” wraz z:  

 mapą nr 4 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ                     

W MIEŚCIE OSTRÓDA – Docelowy układ tras rowerowych – październik 2021 rok. 

 

1.4. Słownik pojęć  

 Adaptacja - dostosowanie do parametrów wymaganych przez ścieżkę rowerową istniejącej 

drogi/chodnika/rowu/pasa zieleni/kap chodnikowych i innych, poprzez budowę nowej, przebudowę 

lub remont istniejącej infrastruktury. 

 Chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.  

 Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, 

łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.  

 Droga rowerowa  - zgodnie z  Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j.: Dz. U.                      

z 2021 r. poz. 1376, 1595): Art.4. ust. 11a) drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów                  

i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 Droga dla rowerów  - zgodnie z  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. 

U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641): Art. 2. ust. 5) drogę lub jej część przeznaczoną do 

ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona 
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od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

 Droga dla pieszych i rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu pieszych i rowerów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Droga publiczna – droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy, zgodnie  z jej 

przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w przepisach; kategorie dróg publicznych: krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe i gminne ((drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                           

o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). 

 Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia               

i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego 

znajdującego się na tym pojeździe. 

 Infrastruktura towarzysząca - miejsce obsługi rowerzystów, parking rowerowy, przechowalnia 

rowerowa, wiaty, stojaki itp.  

 Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.  

 Km trasy rowerowej i punkty referencyjne - kilometraż trasy rowerowej, oznaczony jako „km”, 

prowadzony jest od granicy gminy/miasta. Kilometraż naliczany jest w osi dróg przy których 

biegnie trasa rowerowa lub w osi ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego na nowo 

projektowanych odcinkach np. na wałach przeciwpowodziowych, wyłączonych z użytkowania 

nasypów kolejowych. 

 Kontrapas – jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów (rekomendowany w kolorze czerwonym) wyznaczony na 

jezdni ulicy jednokierunkowej przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym  do obowiązującego 

pozostałe pojazdy i oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. 

 Kntraruch – ruch rowerów na wyznaczony na jezdni ulicy jednokierunkowej przeznaczony dla ruchu rowerów w 

kierunku przeciwnym  do obowiązującego pozostałe pojazdy i oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. 

 Nawierzchnia drogi – całość konstrukcji przenoszącej obciążenia na podłoże gruntowe od ruchu samochodowego, 

rowerowego, pieszego oraz pojazdów w spoczynku.  

 Obiekty inżynierskie - obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe. 

 Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, 

oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.  

 Pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi. 

 Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych 

pojazdów, postoju pojazdów … 

 Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego 

przystosowane.  

 Przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, 

oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym 

pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd 

elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie 

większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po 

przekroczeniu prędkości 25 km/h. 

 Sieć infrastruktury rowerowej (infrastruktura rowerowa) – jest to zbiór elementów infrastruktury liniowej dla ruchu 

rowerowego (dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów), stref ruchu uspokojonego oraz elementów punktowych 

– parkingów rowerowych (np. typu „zaparkuj rower i jedź”), miejsc obsługi rowerzystów, które tworzą spójny układ 

wzajemnych powiązań wraz z odpowiednim oznakowaniem.  
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 Skrajnia drogi - jest to wolna, nie zabudowana przestrzeń nad jezdnią oraz jeżeli występują, nad 

pasami awaryjnymi, poboczami utwardzonymi, opaskami zewnętrznymi i w określonym zakresie 

nad pasami dzielącymi, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymania 

się lub postoju. Minimalna wysokość skrajni ruchu rowerowego wynosi 2,50 m (w szczególnych 

uzasadnionych przypadkach może wynosić 2,20 m), natomiast szerokość skrajni wyznaczamy 

uwzględniając szerokość trasy rowerowej powiększonej po obu stronach odpowiednio o 0,25 m, 

gdy krawężnik jest wyższy niż 5 cm i 0,50 m gdy krawężnik jest niższy niż 5 cm (zgodnie                          

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.                   

Nr 43, poz. 430, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124): DZIAŁ III, Rozdział 12. 

 Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie                

z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy 

przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu 

znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.  

 Spójność - system rowerowy powinien tworzyć spójną całość i obejmować wszystkie źródła i cele 

podróży rowerowych, poszczególne trasy rowerowe muszą zachować ciągłość. Na poziomie 

konkretnych rozwiązań technicznych użytkownik powinien móc łatwo znaleźć drogę i rozumieć 

logikę sieci tras rowerowych. 

 Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h – strefa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, w której 

obowiązuje ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h. Ulice w strefach ograniczonej prędkości do 30 km/h 

przystosowane są do wspólnego ruchu rowerów i pojazdów samochodowych. W strefie ograniczonej prędkości 

jezdnie mogą być wyposażone w elementy fizyczne wymuszające ograniczenie prędkości, co sprawia, że panują 

korzystne i bezpieczne warunki dla ruchu rowerowego.  

 Strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Strefa zamieszkania – jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, w którym obowiązują szczególne 

zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy z obszaru oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Szlak rowerowy - turystyczna lub rekreacyjna trasa rowerowa wykorzystująca istniejącą 

infrastrukturę komunikacyjną, w tym także rowerową oznakowaną znakami dodatkowych szlaków 

rowerowych. 

 Ścieżka rowerowa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124): DZIAŁ III, 

Rozdział 9. 

 Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu 

przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Teren zabudowy – teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach 

zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie 

zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 Trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne 

części miasta i gminy. Trasa rowerowa może składać się z różnych typów infrastruktury: dróg dla rowerów, pasów 

ruchu dla rowerów, kontrapasów dla rowerów, wspólnych dróg dla rowerów  i pieszych, stref ruchu uspokojonego, 

dróg niepublicznych o małym natężeniu ruchu oraz innych odcinków dróg ruchu mieszanego (samochodowo                        

- rowerowego), które mogą być bezpiecznie  i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów. Trasa rowerowa 

nie musi być drogą rowerową w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, lub drogą rowerową 

w rozumieniu Prawa wodnego, może natomiast obejmować odcinki takich dróg. w skład jednej 
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trasy rowerowej mogą wchodzić dwie (lub więcej) drogi dla rowerów, biegnące równolegle (np. po 

dwóch stronach jezdni, rzeki, mostu i kolei).  

 Trasa rowerowa główna - łączy wszystkie główne obszary miasta i gminy, trasy główne między 

sobą i główne węzły przesiadkowe. Może prowadzić ruch rowerowy tranzytowy – drogi dla 

rowerów regionalne i międzynarodowe. Przeznaczona dla rowerów i pieszych zgodnie 

z przepisami. 

 Trasa rowerowa lokalna - trasy rowerowe nie będące trasami głównymi, przeznaczone do obsługi 

ruchu źródłowo – docelowego, w tym trasy łączące osiedla i inne ważne punkty z trasami 

głównymi i węzłami. Funkcją tras lokalnych jest uzupełnianie sieci tras głównych, rozprowadzenie 

ruchu rowerowego w obrębie miasta i gminy oraz zwiększenie spójności sieci tras rowerowych 

(układu infrastruktury dla rowerów), w tym obsługa lokalnych powiązań w mieście. Przeznaczona 

dla rowerów i pieszych zgodnie z przepisami. 

 Trasa rowerowa łącznikowa – trasy rowerowe, przeznaczone do obsługi ruchu docelowego, 

w tym trasy łączące osiedla i inne ważne punkty z trasami głównymi i węzłami (funkcją tras 

łącznikowych jest uzupełnienie sieci tras głównych i rozprowadzenie ruchu rowerowego w obrębie 

miasta i gminy oraz zwiększenie spójności zintegrowanej sieci tras rowerowych. 

 Trasa rowerowa o charakterze komunikacyjnym - trasa rowerowa użytkowana w codziennych 

podróżach, stanowiąca alternatywę dla wysokoemisyjnego transportu indywidualnego (w tym 

ruchu samochodowego), umożliwiająca jego substytucję w danym układzie drogowo                                  

- transportowym. 

 Układ infrastruktury rowerowej - jest to zbiór elementów infrastruktury liniowej dla ruchu 

rowerowego (dróg rowerowych różnych typów), stref ruchu uspokojonego (stref zamieszkania 

i stref ograniczonej prędkości do 30 km/h) oraz elementów punktowych - parkingów, baz - centrów 

rowerowych, tworzący spójny układ wzajemnych powiązań wraz z odpowiednim oznakowaniem. 

 Urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi 

elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie 

przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. 

 Uspokojenie ruchu - rozwiązanie o charakterze z grupy organizacyjnych, budowlanych 

i prawnych, zmniejszające uciążliwości ruchu samochodowego przez nakładane na niego 

ograniczenia i zmianę obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów np. zespołów 

mieszkaniowych, centrów miast. Uspokojenie ruchu jest to próba osiągnięcia równowagi między 

ruchem pojazdów a wszystkimi innymi użytkownikami ulicy: pieszymi, rowerzystami itp. 

 Wózek rowerowy - wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do 

przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy 

może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny 

zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 

250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h. 

 Współczynnik opóźnienia - średnia ilość czasu, którą użytkownik traci oczekując na sygnalizacji 

świetlnej lub skrzyżowaniach bez pierwszeństwa na każdym kilometrze trasy, wyrażony 

w sekundach na kilometr. 

 Współczynnik wydłużenia - stosunek długości toru ruchu użytkownika między istotnymi 

punktami trasy rowerowej (np. obiektami użyteczności publicznej) oraz długości toru ruchu 

użytkownika między tymi punktami po możliwie najkrótszym torze ruchu kołowego, wyrażony 

w ułamku dziesiętnym lub metrach na kilometr (np. 1,3 czyli 300 metrów wydłużenia na 1000 m 

trasy).  
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 Wygoda i komfort - infrastruktura rowerowa powinna umożliwiać szybki i wygodny przepływ 

ruchu rowerowego, a korzystanie z niej nie może wymagać od użytkownika nadmiernego lub 

nieregularnego wysiłku fizycznego (np. nawierzchnia z kostki betonowej, częste zatrzymywanie 

się, strome podjazdy/zjazdy). 

 Wykonawca/Zamawiający - podmioty na podstawie UMOWY nr GKO.7021.12.1.1.2021 

zawartej w dniu 17 marca 2021 roku. 

 Zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce skrzyżowania dróg rowerowych z przystankami 

komunikacji środkami transportu zbiorowego (np. dworce PKP, PKS itp.) oraz obiektami 

użyteczności publicznej umożliwiające: pozostawienie roweru, jego przechowanie, naprawę, 

wypożyczenie roweru, przewóz środkami komunikacji zbiorowej.  

2. KOMPLEKSOWA BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH I URZĄDZEŃ 

UTO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. przyjął do wdrożenia i realizacji projekt 

pn.: „Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie Warmińsko                          

-Mazurskim” i skierował do samorządów lokalnych pisma z dnia 31.08.2020 r. (znak: ZDW                                 

-TD/5314/31.1/2020) i z dnia 12.12.2020 r. (ZDW-TD/5314/31.9/2020).  

W dniu 07.06.2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie działając z upoważnienia Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego wysłał do samorządów lokalnych pismo z dnia 07.06.2020 r. 

(znak: ZDW-TD/5314/09/2021) dotyczące przekazania danych istniejących, realizowanych, planowanych 

dróg rowerowych, co będzie podstawą do opracowania mapy interaktywnej infrastruktury rowerowej                     

w województwie warmińsko-mazurskim w ramach przygotowania do realizacji projekt pn.: 

„Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych  i urządzeń UTO w województwie Warmińsko-

Mazurskim”.  

Gmina Miejska Ostróda w dniu 15.07.2021 r. podpisała UMOWĘ Nr RL.2722.255.2021 z firmą 

M&G Consulting Marketing z siedzibą w Warszawie na opracowanie standardów budowy tras 

rowerowych i promocji transportu rowerowego oraz wykonania dokumentacji niezbędnej do współpracy 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA OSTRÓDA 

Miasto Ostróda należy do grona najbardziej znanych miast turystycznych Warmii i Mazur, rejonu 

Polski uznawanego za jeden z 7 Cudów Natury. W ostatnich latach zdobywała tytuł najpopularniejszej 

miejscowości turystycznej oraz Letniej Stolicy Warmii i Mazur. Słynie, przede wszystkim, z unikatowego 

w świecie Kanału Ostródzko-Elbląskiego, po którym „statki płyną po trawie”. Ostróda w swojej strategii 

stawia zdecydowanie na rozwój turystyki, sportu  i rekreacji. 

Ostróda jest czwartym, co do liczby mieszkańców miastem województwa warmińsko-mazurskiego, 

położonym w zachodniej części polskiej krainy jezior i lasów – Mazur. Jest siedzibą powiatu 

ostródzkiego. Położona jest na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorem Drwęckim i rzeką Drwęca.  

Powierzchnia miasta wynosi 14,15 km², liczba ludności 32 888 osób, gęstość 2360,1 os/km². 

W samej Ostródzie znajduje się 5 jezior (tj.: Jezioro Drwęckie, Smordy  jezioro Jakuba, Puzy jezioro 

Pauzeńskie, Sajmino jezioro Kajkowskie, Perskie), a tuż przy jego granicach kolejnych dziesięć. Wokół 

roztaczają się różnorodne lasy, które zapewniają możliwość uprawiania aktywnej rekreacji tj.:  biegania, 

jeżdżenia rowerem lub spacerów. 

W mieście funkcjonują m.in. sala widowiskowo-sportowa, centrum sportowo-rekreacyjnez: basenami, 

salą fitness, gabinetami odnowy, ośmiotorową kręgielnią, na jeziorze Drwęckim powstał wyciąg dla 

narciarzy wodnych, plaża miejska, molo o powierzchni 700 m2 oraz pełnowymiarowy tor kajakowy, 
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nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, a także amfiteatr. Ostróda ponadto słynie również                           

z rozbudowanej bazy noclegowej i gastronomicznej.  

Sąsiednie jednostki administracyjne – gminy: Ostróda, Miłomłyn, Łukta, Grunwald, Dąbrówno, Iława, 

Lubawa, Gietrzwałd, powiaty: ostródzki, olsztyński, nidzicki, działdowski, iławski, elbląski.  

Miasto Ostróda zostało założone w 1329 r. i ma bardzo bogatą historię. Ostróda może pochwalić się 

cennymi zabytkami tj.: 

 Zamek krzyżacki, ul. Mickiewicza;  

 Fragmenty murów obronnych zbudowanych wokół Starego Miasta;  

 Fontanna Trzech Cesarzy, Plac 1000 Państwa Polskiego; 

 Kamień plebiscytowy, ul. 3 Maja; 

 Urządzenia Kanału Ostródzko-Elbląska, ul. Szosa Elbląska;  

 Budynek Liceum Ogólnokształcącego z 1907 r., ul. Drwęcka;  

 Pomnik Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza;  

 Cmentarz Polska Górka, ul. Olsztyńska;  

 Wieża Bismarcka, ul. 3 Maja (teren Parku Hotelu);  

 Zabytkowe kamienice;  

 Wieża Ciśnień, ul. Drwęcka;  

 Zespoły koszarowe: Koszary artyleryjskie (tzw. Białe Koszary) z 1913 r., Koszary Grollmanna 

(tzw. Czerwone Koszary) z lata 1890-1892, Koszary przy ul. Garnizonowej (Bergkaserne)                          

z pierwszej połowy XIX w.;   

 Obiekty PKP, ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada;  

 Kościół gotycki pw. św Dominika Savio z XIV w., Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego,  

 Kościół neogotycki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (z lat 1856-1875,                    

ul. Sienkiewicza);  

 Kościół ewangelicko-metodyczny neogotycki z 1907 r.; 

 Zespół zabudowań kościoła ewangelicko-metodyczny i ewangelicko-augsburskiego,                               

ul. Sienkiewicza;  

 Kaplica Batystów z 1910 r., ul. Nadrzeczna;  

 Gotycki układ urbanistyczny miasta lokowanego  z ok. 1270 r. (obecnie przebudowany Plac 1000 

Państwa Polskiego).  

Komunikacja:  

 Transport śródlądowy. W sezonie letnim Żegluga Ostródzko-Elbląska organizuje rejsy statkami 

tzw. białej floty po jeziorze Drwęckim i Kanałem Ostródzko-Elbląskim;  

 Transport drogowy. Ostróda jest ważnym węzłem dróg krajowych: 7 (E77) Żukowo-Gdańsk                      

-Elbląg-Ostróda-Warszawa-Kielce-Kraków-Chyżne; 15 Ostróda (początek trasy)-Toruń-Gniezno                

-Krotoszyn-Trzebnica-Wrocław; 16 Dolna Grupa – Grudziądz-Ostróda-Olsztyn-Mrągowo                        

-Augustów-Ogrodniki;  

 Transport kolejowy: w Ostródzie znajduje się dworzec kolejowy, obok którego przebiega jedna 

linia kolejowa: nr linii 353, trasa: Poznań Wschód – Żeleznodorożnyj.  

 

4. DIAGNOZA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 

Wykonawca przeprowadził na obszarze miasta Ostróda wizję lokalną wraz z inwentaryzacją terenową.  

Zgodnie z dokonaną analizą stwierdzono, że na terenie miasta Ostróda występuje infrastruktura 

rowerowa o funkcji komunikacyjnej, zlokalizowana na 44 odcinkach o łącznej długości 13,671 km (drogi 

dla rowerów, drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych). 

Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej przedstawiono w tabeli                     

nr 1. 
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Tabela nr 1. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

1. Infrastruktura istniejąca 

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

3. [1] DP 1230N Plebiscytowa 1700 
Droga dla rowerów  

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

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 

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 
- 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 
 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 

12. [4] DP 3034N Partyzantów 414 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

13. [4] 
DP 3034N 

DP3011N 

Skrzyżowanie nr 7 

Partyzantów 

Graniczna 

10 SK 

Przejazd dla 

rowerzystów 

Graniczna 

14. [5] DP 3011N Graniczna 574 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

15. [5] 
DP3011N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 8 

Graniczna 

Parkowa 

30 SK 

Bez 

przekroczeni 

jezdni 

16. [6] DP 3033N Parkowa 520 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 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

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

Kostka 

betonowa 

fazowana 

20. [7] DP 3018N 
Skrzyżowanie nr 9 

3 Maja 
10 SK 

Przejazd dla 

rowerzystów 

3 Maja 

21. [8] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 10 5 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

22. [8] Droga bez nr 
Droga wzdłuż Rzeki 

Drwęcy 
60  Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

23. [8] 
DP 

3029N 

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 Skrzyżowanie nr 12 5 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

26. [10] Droga bez nr 
Droga wzdłuż Rzeki 

Drwęcy 
90 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

27. [10] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 13 5 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 
121 

Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

30. [12] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 15 5 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

31. [12] Droga bez nr 
Droga wzdłuż Rzeki 

Drwęcy 
97 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

32. [13] DP 3051N 
Skrzyżowanie nr 16 

ul. Drwęcka 
10 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

33. [13] DP 3051N Drwęcka 110 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

34. [14] DP 3051N Skrzyżowanie nr 17 5 SK 
Przejazd dla 

rowerzystów 

35. [14] DP 3051N Drwęcka 207 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

36. [15] DP 3051N 

OI7 

Wiadukt ul. Drwęcka 

skrzyżowanie nr 79 

(pod wiaduktem) 

100 OI Betonowa 

37. [15] DP 3051N Drwęcka 270 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

38. [16] DP 3051N Skrzyżowanie nr 18 5 SK 
Przejazd dla 

rowerzystów 

39. [16] DP 3051N Drwęcka 80 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

fazowana 

40. [17]  

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 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 

ul. Grunwaldzka,  

ul. W. Jagiełły 

30 SK 
Przejazd dla 

rowerzystów 

47. [20] DP 3012N Grunwaldzka 157 
Droga dla rowerów                 

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

48. [21] DP 3012N 
Skrzyżowanie nr 23 

ul. 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 - SK 
Koniec drogi 

dla rowerów 

51. [22] 
DP 3105N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 22 

ul. Grunwaldzka,  

ul. W. 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 5 SK 
Przejazd dla 

rowerzystów 

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

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

55. [24] DP 3012N Skrzyżowanie nr 26 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 - SK 
Koniec drogi 

dla rowerów 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

58. [25] DP 3005N Skrzyżowanie nr 28 14 SK 
Koniec drogi 

dla rowerów 

59. [25] DP 3005N Bolesława Chrobrego 340 
Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 

Koniec drogi 

dla rowerów 

60. [26] DP 3005N Skrzyżowanie nr 29 5 SK 

Przejście dla 

pieszych przez 

drogę dla 

rowerów 

61. [26] DP 3105N 
Park przy ul. Wł. 

Jagiełły 
207 Droga dla rowerów 

Koniec drogi 

dla rowerów 

62. [26] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 30 

Wł. Jagiełły 

Warmińska 

10 SK 
Koniec drogi 

dla rowerów 

63. [27] DP 1961N Jaracza Styk nr 2 z gminą Ostróda w kierunku ul. Henrykowskiej 

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

Kostka 

betonowa 

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 5 SK 
Przejazd dla 

rowerzystów 

68 [29] 
Droga bez 

numeru 

Św. Maksymiliana 

Marii Kolbego 
65 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

69 [30] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 33 5 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

70. [30] Droga bez nr 
Droga przez ogródki 

działkowe 
385 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

71. [31] 
DP 3032N 

DG 213008N 

Skrzyżowanie nr 34 

11 listopada 

Chomki 

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 z 

Pionierską 
- SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

77. [33] Droga bez nr Park przy ul. Batorego 103 
Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

niefazowana 

78. [34] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 38 5 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

79. [34] Droga bez nr Park przy ul. Batorego 129 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

80. [34] DP 3032N 
Skrzyżowanie nr 39 

z 11 listopada 
10 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

81. [35] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 38 5 SK 

Bez 

przekroczenia 

jezdni 

82. [35] Droga bez nr Park przy ul. Batorego 246 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

83. [35] DP 3035N 
Skrzyżowanie nr 40 z 

Pieniężnego 
10 SK 

Bez 

przekroczenai 

jezdni. 

Koniec drogi 

dla rowerów 

84. [36] DP 3053N 
Skrzyżowanie nr 2 

Szosa Elbląska 
- SK  

85. [36] DP 3053N Szosa Elbląska 330 Droga dla rowerów Asfaltowa 

86. [36] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

87. [37] 
DP 3005N 

DP 3038N 

Skrzyżowanie nr 28 

Bolesława Chrobrego 

Poniatowskiego 

14 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

88. [37] DP 3005N Bolesława Chrobrego 302 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

89. [38] DP 3005N 
Skrzyżowanie nr 41 z 

Bolesława Chrobrego 
10 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

90. [38] DP 3005N Bolesława Chrobrego 150 
Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

91. [38] 
DP 3005N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 26 

Bolesława Chrobrego 

Grunwaldzka 

8 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

92. [40] 
DP 3012N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 20 

Grunwaldzka 

Warmińska 

15 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

93. [40] DP 3055N Warmińska 170 
Droga dla rowerów  

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

94. [40] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 42  

Wł. Jagiełły 

Warmińska 

10 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

95. [41] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

96. [41] DP 3053N Szosa Elbląska 238 Droga dla rowerów Asfaltowa  

97. [41] DP 3053N 
Skrzyżowanie nr 4 

Szosa Elbląska 
- SK 

Przejazd dla 

rowerzystów 

98. [42] 
DP 3053N 

DP 3034N 

Skrzyżowanie nr 3 

Szosa Elbląska 

Partyzantów 

35 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

99. [42] DP 3034N Partyzantów 40 
Droga dla rowerów i 

droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

100. [42] 
DP 3034N 

DP 3033N 

Skrzyżowanie nr 6 

Partyzantów 

Parkowa 

10 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

101. Łączna długość infrastruktury 13 671 

 

Wykonawca w ramach prowadzonych analiz otrzymał od Zamawiającego informacje dotyczące 

opracowywanych projektów technicznych związanych z infrastrukturą rowerową. Zgodnie z dokonaną 

analizą stwierdzono, że na terenie miasta Ostróda opracowywana jest dokumentacja infrastruktury 

rowerowej o funkcji komunikacyjnej dla 3 odcinków o łącznej długości 0,379 km.  

Zestawienie projektowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej przedstawiono w tabeli 

nr 2. 

 

Tabela nr 2. Zestawienie projektowanej infrastruktury rowerowej o funkcja komunikacyjnej na terenie miasta 

Ostróda.  

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia/

rekomendacja 

1. Infrastruktura projektowana 

2. [39] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 13 5 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

3. [39] Droga bez nr 
Droga wzdłuż  

Rzeki Drwęcy 
110 

Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 
Asfaltowa  

4. [39] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 14 9 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

5. [43] 
DP 1245N 

DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 43 

Olsztyńska 

Drwęcka 

38 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

6. [43] 
DP 1245N 

 
Olsztyńska 60 

Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

7. [43] DP 1245N 

Skrzyżowanie nr 44 

Olsztyńska 

Gizewiusza 

20 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia/

rekomendacja 

rowerzystów 

8. [44]  

Skrzyżowanie nr 43 

Olsztyńska 

Drwęcka 

38 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

9. [44] DP 3051N Drwęcka 89 
Droga dla rowerów 

 i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

10. [44] DP 3051N 
Skrzyżowanie nr 16 

ul. Drwęcka 
10 SK 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 

rowerzystów 

11. Łączna długość infrastruktury 379 m 

 

Bardzo ważnym elementem infrastruktury rowerowej są trasy rowerowe o funkcji turystycznej, 

zlokalizowane na 15 odcinkach o łącznej długości 5,704 km (drogi dla rowerów, drogi dla rowerów                       

i drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych). 

Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej przedstawiono  w tabeli nr 3. 

 

Tabela nr 3. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

1. Infrastruktura istniejąca 

2. [45] DP 3018N 
Skrzyżowanie nr 9 

3 Maja 
- SK 

Przejazd dla 

rowerzystów 

3 Maja 

3. [45] DG 213069N Turystyczna 80 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

4. [45] DG 213069N Skrzyżowanie nr 45 5 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

5. [46] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 46 - SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

6. [46] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
60 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

7. [47] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 80 / 

OI4 

Kładka nad 

strumieniem 

12 OI 

Przejazd dla 

rowerzystów 

 i przejście  

dla pieszych 

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 

Przejazd dla 

rowerzystów 

 i przejście  

dla pieszych 

10. [48] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
75 

Droga dla rowerów 

i droga dla 

pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 



 

  
Strona 21 

 
  

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

11. [49] Droga bez nr 

Skrzyżowanie nr 81 

OI6 

Mostek nad kanałem 

do Jeziora Pauzeńskie 

25 OI 

Przejazd dla 

rowerzystów  

i przejście  

dla pieszych 

12. [49] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
330 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

13. [50] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 47 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

14. [50] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
20 

Droga dla rowerów 

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

15. [50] Droga bez nr 
OI8/Mostek nad rzeką 

Drwęca 
12 OI 

Przejazd dla 

rowerzystów 

 i przejście  

dla pieszych 

16. [50] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
60 

Droga dla rowerów 

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

17. [50] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 10 5 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

18. [51] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 49 5 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

19. [51a] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
550 

Droga dla rowerów 

i droga dla 

pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

20. [51b] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
55 Zasady ogólne 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

21. [51] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 50 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

22. [52] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 51 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

23. [52] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
90 

Droga dla rowerów 

i droga dla 

pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

24. [52] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 52 5 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

25. [53] 
DP 3005N 

DP 3038N 

Skrzyżowanie nr 28 

Bolesława Chrobrego 

Poniatowskiego 

10 SK 

Brak przejazdu 

dla 

rowerzystów 

26. [53] DP 3038N Poniatowskiego 88 
Droga dla rowerów  

i pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

27. [54] 
DP 3038N 

DG 213049N 

Skrzyżowanie nr 53 

Poniatowskiego 

Piaskowa 

10 SK 
Koniec drogi 

dla rowerów 

28. [54] DG 213049N Piaskowa 338 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

29. [54] DG 213049N 
Skrzyżowanie nr 54 

Piaskowa 
- SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

30. [55] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 55 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

31. [55] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
2830  

Gruntowa 

wzmocniona 

32. [55] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 56 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

33. [56] DG 213049N 
Skrzyżowanie nr 54 

Piaskowa 
- SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

34. [56] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
207 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

35. [56] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 55 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

36. [57] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 56 - SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

37. [57] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Sajmino 
147 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

38. [57] DP 3005N 
Skrzyżowanie nr 41 z 

Bolesława Chrobrego 
10 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

39. [58] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 10 5 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

40. [58] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
100 Droga dla rowerów 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

41. Łączna długość infrastruktury 5 704 m 

 

Wykonawca w ramach prowadzonych analiz otrzymał od Zamawiającego informacje dotyczące 

opracowywanych projektów technicznych związanych z infrastrukturą rowerową. Zgodnie z dokonaną 

analizą stwierdzono, że na terenie miasta Ostróda opracowywana jest dokumentacja infrastruktury 

rowerowej o funkcji turystycznej dla 1 odcinka o długości  0,601 km.  

Zestawienie projektowanej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej przedstawiono                    

w tabeli nr 4. 

 

Tabela nr 4. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia/

rekomendacja 

1. Infrastruktura projektowana 

2. [59] Droga bez nr 
Skrzyżowanie nr 48  

z ul. Tetzlaffa 
6 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 



 

  
Strona 23 

 
  

Lp. 
Nr 

odcinka 

Numer 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia/

rekomendacja 

3. [59] Droga bez nr 
Trasa wokół Jeziora 

Drwęckiego 
590 

Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

4. [59] Droga bez nr Skrzyżowanie nr 49 5 SK 

Kostka 

betonowa 

niefazowana 

5. Łączna długość infrastruktury 601 m 

 

Zestawienie łącznej długość istniejącej i projektowanej infrastruktury rowerowej przedstawiono                             

w tabeli nr 5. 

 

Tabela nr 5. Zestawienie zbiorcze długości tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej (istniejące                     

i projektowane) na terenie miasta Ostróda. 

Lp. Infrastruktura rowerowa  
Istniejąca 

[m] 

Projektowana  

[m] 

1. Funkcja komunikacyjna 13 671 379 

2. Funkcja turystyczna 5 704 601 

3. Razem 19 375 980 

4. Ogółem 20 355 

 

 

 

5. ZAŁOŻENIA PLANOWANIA SPÓJNEJ SIECI INFRASTRUKTURY 

ROWEROWEJ 

W wyniku wykonanych analiz przeanalizowane zostały odcinki istniejącej sieci drogowej, na których 

natężenia i prędkości ruchu są: 

 małe odpowiadają prowadzeniu ruchu rowerowego po jezdni (SDR < 1000 P/d); 

 na których należy rozważyć celowość budowy nowej infrastruktury dla ruchu rowerowego (1000   

< SDR < 3000 P/d
2
. i 30 km/h < V85 > 50 km/h); 

 duże, że wymagają wydzielenia ruchu rowerowego z jezdni (SDR > 3000 P/d). 

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz literatury miejsca krytyczne występują, gdy: 

 prowadzony jest ruch rowerowy po jezdni (SDR < 1000 P/d i V85 < 30 km/h); 

 rozważamy budowę infrastruktury rowerowej (1000 < SDR < 3000 P/d. i 30 km/h < V85                        

> 50 km/h); 

 jest konieczność budowy infrastruktury rowerowej (SDR > 3000 P/d i V85 > 50 km/h). 

Ruch rowerowy w mieście Ostróda po wybudowaniu spójnej infrastruktury rowerowej będzie 

występował z następujących kategoriach: 

 ruch codzienny mieszkańców (dojazd do pracy, szkoły, budynków użyteczności publicznej); 

 ruch rekreacyjny mieszkańców i turystów; 

 ruch turystyczny jednodniowy; 

 ruch turystyczny wielodniowy. 

                                                             
2 Prowadzenie ruchu rowerowego na drogach, na których SDR jest w przedziale 1000  ÷  3000 p/d i prędkości 30 km/h < V85 > 50 km/h wymaga 

uwzględnienia warunków miejscowych, czy można ruch pozostawić na jezdni, czy jest celowe wydzielenie z jezdni. 
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W ramach oddzielnych prac prowadzonych przy realizacji infrastruktury rowerowej należy opracować 

metodykę i program monitorowania rowerzystów (np. pętle indukcyjne) na poszczególnych odcinkach 

tras rowerowych (tj.: wydzielone drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, droga dla 

rowerów i pieszych, kontrapasy, kontraruch, ruch rowerowy na zasadach ogólnych z innymi 

użytkownikami ruchu, turystyczne szlaki rowerowe). 

Wyniki z przeprowadzonych przez zespół projektowy, wieloletnich analiz natężeń i struktury 

rodzajowej ruchu drogowego potwierdzają przyjęte ogólne założenia, że ruch rowerowy na drogach                       

o natężeniu powyżej 3000 p/d (przy miarodajnej prędkości powyżej 50 km/h) może powodować 

zagrożenie dla życia i zdrowia rowerzystów. Na tego typu drogach należy wydzielić ruch rowerowy od 

ruchu samochodowego poprzez wybudowanie wydzielonej drogi dla rowerów. 

Wyjątkiem jest brak możliwości wydzielenia infrastruktury rowerowej ze względu na linię zabudowy 

budynków, istniejący stan drzewostanu (wieloletnie drzewa). Wówczas, przykładem Holandii należy 

zastosować fizyczne formy ograniczenia prędkości pojazdów poprzez zastosowanie progów 

zwalniających, znaków P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” oraz ograniczenia prędkości pojazdów do                 

30 km/h, 

W mieście Ostróda nie ma spójnej, komfortowej, bezpiecznej infrastruktury dedykowanej 

rowerzystom. Wyznaczone szlaki rowerowe nie mają spójnego oznakowania, zgodnego z obowiązującym 

prawem, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju rekreacji i turystyki rowerowej. Mieszkańcy mają 

ograniczone możliwości bezpiecznego korzystania z roweru do celów komunikacyjnych (tj.: dojazd do 

pracy, szkoły, uczelni, budynków użyteczności publicznej)  

W związku z tym, należy dążyć do wykonania spójnej, bezpiecznej i komfortowej infrastruktury 

rowerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi krajowymi                                             

i międzynarodowymi. Wydzielone drogi dla rowerów należy wyznaczać przy głównych drogach ze 

szczególnym uwzględnienie dróg krajowych, wojewódzkich oraz  powiatowych. Na drogach lokalnych, 

dojazdowych, zbiorczych należy korzystać z innych urządzeń prowadzenia ruchu rowerowego                          

tj.: wprowadzać kontraruch, kontrapasy, oznakowanie P-27 (głównie w strefach ruchu uspokojonego,                            

w ramach prowadzenia tras rowerowych o funkcji rekreacyjnej, turystycznej).  

Celem strategicznym powinno być stworzenie spójnej sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej 

(tj.: zapewniającej dojazd do pracy, szkoły, budynków użyteczności publicznej), rekreacyjnej                           

(tj.: zapewniającej możliwość podróżowania w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazu                        

i przyrody), turystycznych (tj.: zapewniających możliwość długodystansowych podróży rowerowych                 

w miejscach atrakcyjnych pod względem walorów krajobrazowych, przyrodniczych, zasobów kultury). 

W wielu elementach trasy rowerowe mogą zapewniać różne funkcje dostosowane do oczekiwań 

rowerzystów.  

Na drogach o natężeniu poniżej 1000 p/d, można prowadzić ruch rowerowy na zasadach ogólnych                    

z innymi użytkownikami ruchu drogowego pod warunkiem odpowiedniego zgodnego z przepisami 

oznakowania pionowego i poziomego, z zastosowaniem ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h, 

wprowadzenie progów zwalniających, skrzyżowania z wyniesionymi powierzchniami oraz wprowadzenie 

znaku P-27 „kierunek i tor ruchu rowerów”. 

W Dzienniku Ustaw (07.09.2015 r.) opublikowane zostały dwie kluczowe z punktu widzenia ruchu 

rowerowego nowelizacje rozporządzeń (przepisy weszły w życie 08.10.2015 r.): 

 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U. 2002 nr 170 poz. 1393, nowelizacja                 

D.U. 2015 poz. 1313); 

 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U. 2003 

nr 220 poz. 2181, nowelizacja - D.U. 2015 poz. 1314).  
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Oznakowania jezdni znakiem poziomym P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” stosuje się                         

w szczególności: 

 dla wskazania dwukierunkowego dopuszczenia ruchu rowerów na jezdniach ulic 

jednokierunkowych (łącznie z tabliczkami „dopuszczony ruch rowerów” pod znakami pionowymi 

B-2 i D-3; 

 na odcinkach jezdni wzdłuż których zlokalizowano ukośne lub prostopadłe miejsca postojowe dla 

samochodów zamiast wyznaczania pasa ruchu dla rowerów; znak ten umieszcza się wówczas                        

w odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi takich miejsc postojowych lub w osi pasa ruchu; 

 na odcinkach jezdni jednokierunkowych z wyznaczonym kontrapasem dla wskazania kierunku 

zgodnego z ogólną organizacją ruchu lub z dwukierunkowym ruchem rowerów dopuszczonym bez 

wyznaczania kontrapasa. Znak P-27 umieszcza się na pasie ruchu ogólnego - po stronie przeciwnej 

do kontrapasa; 

 na odcinkach jezdni składających się wyłącznie z torowiska tramwajowego. Znak P-27 umieszcza 

się wówczas między szynami torowiska; 

 na skrzyżowaniach i bezpośrednio (do 20 m) przed nimi, gdzie rowerzysta może poruszać się 

środkiem pasa ruchu, w szczególności na rondach;  

 na przedłużeniu drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów                  

w celu poprawy orientacji użytkownika na odcinku drogi o niejednoznacznej geometrii w celu 

wyznaczenia przebiegu trasy rowerowej; 

 jako oznakowanie pomocnicze w przypadku szlaków (tras) rowerowych; 

 na jezdni w przedłużeniu pasa ruchu dla rowerów, zwłaszcza jeśli zakończenie pasa ruchu dla 

rowerów wynika z niedostatecznego przekroju jezdni. 

Znak P-27 umieszcza się nie rzadziej niż co 50 m, zaleca się stosowanie go co 25 m,  a w rejonie 

skrzyżowań co 5-10 m. Na jezdniach ograniczonych krawężnikami nigdy nie należy umieszczać go bliżej 

niż 0,3 m od krawężnika (licząc do krawędzi znaku), a przy dopuszczonym parkowaniu ukośnym lub 

prostopadłym należy go umieszczać w osi pasa ruchu lub nie bliżej niż 1,5 m od krawędzi jezdni (lub 

pasa postojowego). Dopuszcza się stosowanie go w odległości 0,2 m od krawędzi jezdni nieograniczonej 

krawężnikiem (np. na drogach zamiejskich). Na jezdniach składających się wyłącznie z torowiska 

tramwajowego umieszcza się go w osi symetrii toru między szynami. 

Lokalizacja znaków P-27 musi każdorazowo brać pod uwagę zastane przeszkody w jezdni. Znaki P-27 

w szczególności nie mogą prowadzić rowerzysty na wpusty kanalizacyjne, włazy rewizyjne i inne 

nierówności, zwłaszcza podłużne szczeliny, krzyżownice i rozjazdy torów tramwajowych czy wystające 

elementy odblaskowe umieszczone w jezdni.  

W przypadku ulic o nawierzchni z bruku kamiennego (np. w obszarach zabytkowych) gdzie ruch 

rowerów odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych należy rozważyć stosowanie oznakowania P-27 

łącznie z rozwiązaniami technicznymi (np. szlifowana jednolita powierzchnia bruku, wypełnianie 

szczelin między kostkami bruku masą asfaltokauczukową) zmniejszające wibracje i opory toczenia.  

Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni                 

i określa kierunek jego ruchu (ruch rowerowy spotyka się z samochodowym). 

                                                                                              

5.1. Klasyfikacja tras rowerowych - usytuowanie w przekroju drogi 

Ze względu na usytuowanie w przekroju drogi, trasy rowerowe dzielimy na: 

 drogi dla rowerów - samodzielne (wydzielone) drogi dla rowerów, fizycznie oddzielone od ruchu 

pieszego i samochodowego. Ich przebieg nie jest zależny od przebiegu drogi dla samochodów, 

jeżeli jednak trasy te się pokrywają, kluczowe jest ich wzajemne odseparowanie. Najlepszym 

rozwiązaniem jest oddzielenie zieleńcem, słupkami lub wysokim krawężnikiem, gdyż zupełny brak 
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separatorów stwarza duże zagrożenie dla rowerzystów. Trasy/drogi dla rowerów wymagają 

oznakowania pionowego i poziomego. 

 
Foto nr 1. Dwukierunkowa droga dla rowerów, nawierzchnia asfaltowa, separacja zieleńcem od chodnika i jezdni 

[oznakowanie pionowe i poziome]. 

 

 
Foto nr 2. Separacja ruchu rowerowego od pieszego z kostki granitowej.  

 

 droga dla rowerów i pieszych (ciąg pieszo-rowerowy – drogi wspólne dla pieszych  i rowerzystów 

(z pierwszeństwem dla pieszych) wymagają oznakowania pionowego i poziomego. Wymagają 

oddzielenia od ruchu samochodowego. 

 
Foto  nr 3  Droga dla rowerów i pieszych. (szer. 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie pionowe C-13/C-16 i poziome P-23 i P-26). 

 

 ulice (drogi) przystosowane do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów 

samochodowych – dopuszczone jest wspólne użytkowanie jezdni przez pieszych, rowerzystów                    

i samochody. Ruch samochodowy ogranicza się poprzez odpowiednią organizację ruchu (zakaz 
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wjazdu dla określonych grup pojazdów). Zalecane jest zastosowanie znaku P-27 oraz ograniczenie 

dozwolonej prędkości do 30 km/h. 

 
Foto nr 4. Znak P-27 wskazujący kierunek i tor ruchu rowerów (jezdnia dwukierunkowa). 

 

 ulice (drogi) jednokierunkowe przystosowane do wspólnego ruchu rowerzystów i pojazdów 

samochodowych (kontraruch, gdy na ulicy jest dozwolone zatrzymywanie i postój oraz kontrapasy, 

gdy na ulicy nie jest dozwolone zatrzymywanie i postój) – dopuszczone jest wspólne użytkowanie 

jezdni przez rowerzystów i samochody. Niezbędne jest ograniczenie dozwolonej prędkości do 30 

km/h oraz wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego z zastosowaniem miedzy innymi 

znaku P-27; 

 
Foto nr 5.  Przykład zastosowania kontrapasa na ulicy jednokierunkowej, barwa czerwona nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome. 

 

 strefy ruchu uspokojonego – stosowane są w strefach zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach 

zabytkowych, uzdrowiskowych. Cechuje je przekrój drogi wspólny dla ruchu samochodów, 

rowerów oraz pieszych, gdzie prędkość ograniczona jest do 30 km/h. Należy wykonać 

oznakowanie pionowe i poziome z zastosowaniem miedzy innymi znaku P-27. 

6. PLANOWANA INFRASTRUKTURA ROWEROWA W RAMACH 

DOCELOWEGO UKŁADU TRAS ROWEROWYCH 

Wykonawca w ramach przeprowadzonych analiz i uzgodnień z Zamawiającym oraz Zarządem Dróg 

Powiatowych w Ostródzie opracował docelowy układ tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej                               

i turystycznej na terenie miasta Ostróda. 

Analiza dotyczyła zbiorczego powiązania infrastruktury rowerowej: istniejącej, w trakcie 

wykonywania prac budowlanych, na etapie opracowania projektów technicznych, oczekiwań 

mieszkańców miasta Ostróda (Zamawiający przekazał dla Wykonawcy: raport z przeprowadzonych 
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konsultacji społecznych w dniach 10-28 marca 2021 r. oraz raporty z rowerowych spacerów badawczych 

połączonych z warsztatami Planning for Real przeprowadzonych w 15 i 29 maja 2021 r.) oraz 

doświadczenia zespołu Wykonawcy w ramach wykonanych podobnych opracowań na terenie Polski. 

Zgodnie z dokonaną analizą zaplanowano na terenie miasta Ostróda infrastrukturę rowerową o funkcji 

komunikacyjnej zlokalizowanej na 55 odcinkach o łącznej długości 20,881 km (drogi dla rowerów, drogi 

dla rowerów i drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych, kontrapasy na ulicach 

jednokierunkowych, ruch rowerowy na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami ruchu). 

Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej przedstawiono w tabeli        

nr 6. 

 

Tabela nr 6. Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

1. Infrastruktura planowana o funkcji komunikacyjnej 

2. [60] DP 3018N 
Skrzyżowanie nr 9 

3 Maja 
10 SK Asfaltowa 

3. [60] DP 3018N 3 Maja 837 Zasady ogólne Asfaltowa  

4. [60] DP 3053N 
Skrzyżowanie nr 5 

Szosa Elbląska 
10 SK Asfaltowa 

5. [61a] DP 3029N Mickiewicza 105 Zasady ogólne Asfaltowa 

6. [61a] DP 3029N 
OI10 

Mickiewicza 
15 OI Asfaltowa 

7. [61b] DP 3029N Mickiewicza 275 Zasady ogólne Asfaltowa 

8. [61b] DP 3029N 
Skrzyżowanie nr 57 

Mickiewicza 
15 SK Asfaltowa 

9. [62] DP 3029N Mickiewicza 154 Zasady ogólne Asfaltowa 

10. [62] DP 3029N 
Skrzyżowanie nr 11 

Mickiewicza 
5 SK Asfaltowa 

11. [63] DP 3029N Mickiewicza 315 Zasady ogólne Asfaltowa 

12. [63] 

DP 3029N 

DP 

3050N 

Skrzyżowanie nr 58 

Mickiewicza 

Stąpińskiego 

15 SK Asfaltowa 

13. [64] DP 3046N Słowackiego 50 Zasady ogólne Asfaltowa 

14. [64] DP 1243N 
OI9 

Przejazd kolejowy 
10 OI 

Asfaltowa 

15. [65] 

DP 3029N 

DP 

3050N 

Skrzyżowanie nr 58 

Mickiewicza 

Stąpińskiego 

15 SK Asfaltowa 

16. [65] 
DP 

3050N 
Stąpińskiego 413 Zasady ogólne Asfaltowa 

17. [65] DP 3051N 
OI7 

wiadukt 
20 OI Asfaltowa 

18. [66] DP 1243N 
OI9 

Przejazd kolejowy 
10 OI Asfaltowa 

19. [66] DP 1243N Czarnieckiego 160 Zasady ogólne Asfaltowa 

20. [67] 

DP 1243N 

DP 

3047N 

Skrzyżowanie nr 59 

Czarnieckiego 

Sienkiewicza 

10 SK Asfaltowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

21. [67] DP 1243N Czarnieckiego 248 Zasady ogólne Asfaltowa 

22. [68] 
DP 1243N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 60 

Czarnieckiego 

Grunwaldzka 

10 SK Asfaltowa 

23. [68] DP 1243N Czarnieckiego 144 Zasady ogólne Asfaltowa 

24. [69] 
DP 1243N 

DP 3022N 

Skrzyżowanie nr 61 

Czarnieckiego 

Kościuszki 

10 SK Asfaltowa 

25. [69] DP 1243N Czarnieckiego 137 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

26. [70] 

DP 1243N 

DP 

3015N 

Skrzyżowanie nr 62 

Czarnieckiego 

Kopernika 

10 SK Asfaltowa 

27. [70] DP 1243N Czarnieckiego 228 Droga dla rowerów Asfaltowa 

28. [71] 
DP 1243N 

DP 3105N 

Skrzyżowanie nr 63 

Czarnieckiego 

W. Jagiełły 

10 SK Asfaltowa 

29. [71] DP 1243N Czarnieckiego 208 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

30. [72] 
DP 1243N 

DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 64 

Czarnieckiego 

B. Chrobrego 

10 SK Asfaltowa 

31. [72] DP 1243N Czarnieckiego 564 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

32. [72] DP 1243N Czarnieckiego Styk numer 3 z gminą Ostróda w kierunku ul. Szkolnej 

33. [73a] 

DP 1243N 

DP 

3047N 

Skrzyżowanie nr 59 

Czarnieckiego 

Sienkiewicza 

10 SK Asfaltowa 

34. [73a] 
DP 

3047N 
Sienkiewicza 237 Zasady ogólne Asfaltowa 

35. [73b] 

DP 

3047N 

DP 

3019N 

Skrzyżowanie nr 82 

Sienkiewicza 

J. G. Herdera 

5 SK Asfaltowa 

36. [73b] 
DP 

3047N 
Sienkiewicza 242 Zasady ogólne Asfaltowa 

37. [73b] DP 3051N 
Skrzyżowanie nr 79 

(pod wiaduktem) 
10 SK Asfaltowa 

38. [74] DP 3006N Demokracji 886 Zasady ogólne Asfaltowa 

39. [74] 
DP 3006N 

DG 003007N 

Skrzyżowanie nr 65 

Demokracji 

1 Dywizji 

5 SK Asfaltowa 

40. [75] DG 003007N 1 Dywizji 803 Zasady ogólne Asfaltowa 

41. [75] DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 18 

Drwęcka 

1 Dywizji 

10 SK Asfaltowa 

42. [76a] 
DP 1243N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 60 

Czarnieckiego 

Grunwaldzka 

10 SK Asfaltowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

43. [76a] DP 3012N Grunwaldzka 325 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

44. [76b] 
DP 3012N 

DP 3015N 

Skrzyżowanie nr 66 

Grunwaldzka 

Kopernika 

10 SK Asfaltowa 

45. [76b] DP 3012N Grunwaldzka 54 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

46. [76b] DP 3051N Skrzyżowanie nr 19 10 SK Asfaltowa 

47. [77] 
DP 3012N 

DP 3015N 

Skrzyżowanie nr 66 

Grunwaldzka 

Kopernika 

10 SK Asfaltowa 

48. [77] DP 3015N Kopernika 215 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

49. [78] 
DP 3015N 

DP 3058N 

Skrzyżowanie nr 67 

Kopernika 

Żeromskiego 

10 SK Asfaltowa 

50. [78] DP 3015N Kopernika 144 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

51. [78] 
DP 3015N 

DP 1243N 

Skrzyżowanie nr 61 

Kopernika 

Czarnieckiego 

10 SK Asfaltowa 

52. [79] DK 16 11 Listopada Styk 9 z gminą Ostróda w kierunku Iławy 

53. [79] DK 16 11 Listopada  1 980 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

54. [79] 
DK 16 

DK15 

Skrzyżowanie nr 68 

11 listopada 

Lubawska 

34 SK Asfaltowa 

55. [80] DK 15 Lubawska Styk nr 1 z gminą Ostróda w kierunku Lubawy 

56. [80] DK15 Lubawska 462 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

57. [81a] 
DK 15 

DK16 

Skrzyżowanie nr 68 

11 listopada 

Lubawska 

34 SK Asfaltowa 

58. [81a] DP 3032N 11 listopada 169 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

59. [81b] DP 3032N 
Skrzyżowanie nr 83 

11 listopada 
5 SK Asfaltowa 

60. [81b] DP 3032N 11 listopada 138 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

61. [82] 
DP 3032N 

DP 1961N 

Skrzyżowanie nr 69 

11 listopada 

Jaracza 

5 SK Asfaltowa 

62. [82] DP 3032N 11 listopada 246 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

63. [83] 
DP 3032N 

DP 3105N 

Skrzyżowanie nr 70 

11 listopada 

W. Jagiełły 

20 SK Asfaltowa 

64. [83] DP 3032N 11 listopada 588 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

65. [84] DP 3032N 
Skrzyżowanie nr 39 

z 11 listopada 
10 SK Asfaltowa 

66. [84] DP 3032N 11 listopada 150 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

67. [85] 
DP 3032N 

DP 3035N 

Skrzyżowanie nr 71 

11 listopada 

Pieniężnego 

10 SK Asfaltowa 

68. [85] DP 3032N 11 listopada 341 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

69. [85] DP 1243N 
OI9 

Przejazd kolejowy 
10 OI Asfaltowa 

70. [86] 
DP 3032N 

DP 3105N 

Skrzyżowanie nr 70 

11 listopada 

W. Jagiełły 

20 SK Asfaltowa 

71. [86] DP 3105N W. Jagiełły 400 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

72. [87] 
DP 3105N 

DG 213051N 

Skrzyżowanie nr 72 

W. Jagiełły 

Pionierska 

10 SK Asfaltowa 

73. [87] DP 3105N W. Jagiełły 225 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

74. [88] 
DP 3032N 

DG 213008N 

Skrzyżowanie nr 34 

11 listopada 

Kozietulskiego 

10 SK Asfaltowa 

75. [88] DP 3105N W. Jagiełły 684 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

76. [89] 

DP 3105N 

 

 

Skrzyżowanie nr 73 

W. Jagiełły 

Pieniężnego 

7 SK Asfaltowa 

77. [89] DP 3105N W. Jagiełły 400 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

78. [90] 
DP 1243N 

DP 3105N 

Skrzyżowanie nr 63 

Czarnieckiego 

W. Jagiełły 

10 SK Asfaltowa 

79. [90] DP 3105N W. Jagiełły 426 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

80. [91] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 42  

Wł. Jagiełły 

Warmińska 

10 SK Asfaltowa 

81. [91] DP 3105N W. Jagiełły 25 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

82. [92] 
DP 3105N 

DP 3055N 

Skrzyżowanie nr 30 

Wł. Jagiełły 

Warmińska 

10 SK Asfaltowa 

83. [92] DP 3105N W. Jagiełły 157 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 

84. [92] 
DP 3105N 

DP 3012N 

Skrzyżowanie nr 22 

ul. Grunwaldzka, ul. 

W. Jagiełły 

30 SK Asfaltowa 

85. [93] 
DP 3032N 

DP 1961N 

Skrzyżowanie nr 69 

11 listopada 

Jaracza 

5 SK Asfaltowa 

86. [93] DP 1961N Jaracza 703 Zasady ogólne  Asfaltowa 

87. [93] 
DP 1961N 

DG 213012N 

Skrzyżowanie nr 31 

Jaracza 

Franciszkańska 

10 SK Asfaltowa 

88. [94] 
DP 3105N 

DG 213051N 

Skrzyżowanie nr 72 

W. Jagiełły 

Pionierska 

10 SK Asfaltowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

89. [94] DG 213051N Pionierska 262 Droga dla rowerów Asfaltowa 

90. [95] DG 213051N 
Skrzyżowanie nr 36             

z Pionierską 
- SK Asfaltowa 

91. [95] DG 213004N 
Batalionów 

Chłopskich 
265 Zasady ogólne Asfaltowa 

92. [96] 
DG 213023 

DG 213004N 

Skrzyżowanie nr 35 

Kozietulskiego 

Batalionów 

Chłopskich 

10 SK Asfaltowa 

93. [96] DG 213004N 
Batalionów 

Chłopskich 
191 Zasady ogólne Asfaltowa 

94. [97] 
DG 213004N 

DG 2130N 

Skrzyżowanie nr 74 

Batalionów 

Chłopskich 

Racławicka 

5 SK Asfaltowa 

95. [97] DG 2130N Racławicka 323 Zasady ogólne Asfaltowa 

96. [97] 
DG 2130N 

DP 3035N 

Skrzyżowanie nr 76 

Racławicka 

Pieniężnego 

17 SK 

 

Asfaltowa 

97. [98] 
DP 3032N 

DP 3035N 

Skrzyżowanie nr 71 

11 listopada 

Pieniężnego 

10 SK 
 

Asfaltowa 

98. [98] DP 3035N Pieniężnego 90 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

99. [99] 
DP 3035N 

DP 3026N 

Skrzyżowanie nr 40 

Pieniężnego 

Jana Pawła II 

10 SK Asfaltowa 

100. [99] DP 3035N Pieniężnego 484 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

101. [100] 
DP 3035N 

DP 3022N 

Skrzyżowanie nr 75 

Pieniężnego 

Kościuszki 

5 SK Asfaltowa 

102. [100] DP 3035N Pieniężnego 145 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

103. [101] 
DP 3035N 

DG 2130N 

Skrzyżowanie nr 76 

Pieniężnego 

Racławicka 

17 SK Asfaltowa 

104. [101] DP 3035N Pieniężnego 160 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

105. [102] 
DP 3105N 

DP 3035N 

Skrzyżowanie nr 73 

W. Jagiełły 

Pieniężnego 

7 SK Asfaltowa 

106. [102] DP 3035N Pieniężnego 203 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

107. [103] 

DP 303N DP 

3052N 

 

Skrzyżowanie nr 77 

Pieniężnego 

21 Stycznia 

8 SK Asfaltowa 

108. [103] DP 3052N 21 Stycznia 374 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

109. [104] 
DP 1243N 

DP 3005N 

Skrzyżowanie nr 64 

Czarnieckiego 

B. Chrobrego 

10 SK Asfaltowa 

110. [104] DP 3005N B. Chrobrego 426 
Droga dla rowerów 

i droga dla pieszych 
Asfaltowa 
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Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 

Nawierzchnia

* 

111. [104] DP 3005N Skrzyżowanie nr 29 5 SK Asfaltowa 

112. [105] 
DP 3035N 

DP 3022N 

Skrzyżowanie nr 75 

Pieniężnego 

Kościuszki 

5 SK Asfaltowa 

113. [105] DP 3022N Kościuszki 400 Kontrapas Asfaltowa 

114. [105] 
DP 1243N 

DP 3022N 

Skrzyżowanie nr 61 

Czarnieckiego 

Kościuszki 

10 SK Asfaltowa 

115. [106] DP 3012N Skrzyżowanie nr 24 - SK Asfaltowa 

116. [106] DP 3012N Grunwaldzka 471 Zasady ogólne Asfaltowa 

117. [106] DP 3012N Grunwaldzka Styk nr 4 z gminą Ostróda w kierunku Olsztynka 

118. [107] DP 3029N 
Skrzyżowanie nr 57 

Mickiewicza 
15 SK Asfaltowa 

119. [107] DP 1245N Olsztyńska 491 Zasady ogólne Asfaltowa 

120. [107] 
DP 1245N 

DP 3051N 

Skrzyżowanie nr 43 

Olsztyńska 

Drwęcka 

38 SK Asfaltowa 

121. [108] 
DP 1245N 

DP 3010N 

Skrzyżowanie nr 44 

Olsztyńska 

Gizewiusza 

20 SK Asfaltowa 

122. [108] DP 1245N Olsztyńska 813 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

123. [109] 
DP 1245N 

DP 1230N 

Skrzyżowanie nr 78 

Olsztyńska 

Plebiscytowa 

15 SK Asfaltowa 

124. [109] DP 1230N Plebiscytowa 331 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

125. [109] DP 1230N 
Skrzyżowanie nr 1 

Plebiscytowa 
10 SK Asfaltowa 

126. [110] 
DP 1245N 

DP 1230N 

Skrzyżowanie nr 78 

Olsztyńska 

Plebiscytowa 

15 SK Asfaltowa 

127. [110] DP 1245N Olsztyńska 837 
Droga dla rowerów 

i pieszych 
Asfaltowa 

128. [110] DP 1245N Olsztyńska Styk nr 5 z gminą Ostróda w kierunku Stare Jabłonki 

129. Łączna długość infrastruktury 20 881 m 

*Nawierzchnia rekomendowana dla rowerów – asfaltowa. 

 

Zgodnie z dokonaną analizą zaplanowano na terenie miasta Ostróda infrastrukturę rowerową o funkcji 

turystycznej zlokalizowanej na 2 odcinkach o łącznej długości 1,073 km. 

Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej przedstawiono w tabeli nr 7. 
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Tabela nr 7. Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na terenie miasta Ostróda.  

Lp. 
Nr 

odcinka 

Nr 

drogi 

Nazwa 

ulicy/skrzyżowanie 

Długość odcinka 

[m] 

Infrastruktura 

rowerowa 
Nawierzchnia 

1. [111] DG 213069N Skrzyżowanie nr 45 5 SK Asfaltowa 

2. [111] DG 213069N Turystyczna 221 Zasady ogólne 
Kostka 

betonowa 

3. [111] DG 213069N Skrzyżowanie nr 46 - SK Asfaltowa 

4. [112] DP 3046N 
Skrzyżowanie nr 52 

Słowackiego 
5 SK Asfaltowa 

5. [112] 
DP 3046N 

Droga bez nr 

Słowackiego; 

Droga bez nazwy 
842 Zasady ogólne Asfaltowa 

6. [112] Droga bez nr Droga bez nazwy Styk nr 8 z gminą Ostróda w kierunku Miłomłyn 

7. Łączna długość infrastruktury 1 073 m 

 

Zestawienie zbiorcze długości tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej (istniejące                 

i projektowane i planowane) przedstawiono w tabeli nr 8. 

 

Tabela nr 8. Zestawienie zbiorcze długości tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej (istniejące                     

i projektowane i planowane) na terenie miasta Ostróda. 

Lp. Infrastruktura rowerowa  
Istniejąca 

[m] 

Projektowana  

[m] 

Planowana 

[m] 

1. Funkcja komunikacyjna 13 671 5 704 20 881 

2. Funkcja turystyczna 379 601 1 073 

3. Razem 14 050 6 305 21 954 

4. Ogółem 42 309 

 

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE TRAS ROWEROWYCH O FUNKCJI 

KOMUNIKACYJNEJ,  REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ 

Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów opracował i przedstawił szacunkowe koszty 

[netto] wykonania poszczególnych kategorii inwestycyjnych policzone na podstawie danych cen 

jednostkowych Sekocenbud uwzględnionych w opracowaniu pochodzących z Biuletynu Cen Robót 

Ziemnych i Mostowych BCD BCP - broszura III kwartał 2021 rok oraz prac budowlano-montażowych 

wykonanych w ramach realizacji przetargów publicznych w 2020 r. oraz w I półroczu 2021 roku. 

Zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych realizacji planowanej infrastruktury rowerowej 

przedstawiono w tabeli nr 9. 

 

Tabela nr 9. Zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych (netto) realizacji planowanej infrastruktury 

rowerowej o funkcji komunikacyjnej i turystycznej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. Kategoria  

Liczba 

odcinków/ 

obiektów 

Długość 

 [m] 

Cena 

jednostkowa 

[PLN] 

Wartość 

[PLN] 

1. Droga dla rowerów 2 490 447 219 030 

2. Droga dla rowerów i droga dla pieszych 13 3 612 897 3 239 964 
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Lp. Kategoria  

Liczba 

odcinków/ 

obiektów 

Długość 

 [m] 

Cena 

jednostkowa 

[PLN] 

Wartość 

[PLN] 

3. Droga dla rowerów i pieszych 19 8 289 518 4 293 702 

4. Kontrapas 1 400 31 12 400 

5. Ruch rowerowy na zasadach ogólnych 22 8 376 17 142 392 

6. 
SK (wycena indywidualna)  

przyjęto średnią cenę jednostkową 
48 703 620 435 860 

7. 
OI (wycena indywidualna)  

przyjęto średnią cenę jednostkową 
5 65 450 29 250 

8. Razem 110 21 935 - 8 372 598 

 

Koszty planowanej realizacji inwestycji należy ponownie przeliczyć i uszczegółowić na etapie 

realizacji projektu budowlanego. 

Oprócz ogólno-rozumianych kosztów budowy sieci infrastruktury rowerowej (budowa nawierzchni                  

z robotami towarzyszącymi, adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich, oznakowanie tras 

rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej) na potrzeby określenia całkowitych kosztów 

realizacji inwestycji należy uwzględnić koszty około inwestycyjne,  a w szczególności wydatki związane 

z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji. Na podstawie doświadczeń polskich, 

koszty około inwestycyjne wynoszą 20% wartości inwestycji określonej w robotach budowlano-

montażowych i składają się: 

 przygotowanie i opracowanie dokumentacji (niezbędna dokumentacja związana                                   

z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego, dokumentacja budowlana i inna) oraz nadzór nad 

realizacją projektu: 9%; 

 zarządzanie projektem: 3%; 

 rezerwa związana z wykupem gruntów: 1,5%; 

 opłaty oraz koszty nieprzewidziane: 6,5%. 

W tabeli nr 10 przedstawiono szacunkowe koszty planowanych inwestycji wraz z kosztami około 

inwestycyjnymi w PLN (brutto). 

 

Tabela nr 10. Zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych (brutto) realizacji planowanej infrastruktury 

rowerowej o funkcji komunikacyjnej i turystycznej na terenie miasta Ostróda. 

Lp. 
Kategoria 

inwestycyjna 

Szacunkowe 

koszty netto 

[PLN] 

Koszty 

około 

inwestycyjnymi  

20% 

[PLN] 

od poz. 2 

Należny podatek  

VAT 23% 

[PLN] 

poz. 2+3 

Ogółem 

szacunkowe 

koszty 

planowanych 

inwestycji brutto 

[PLN] 

poz. 2+3+4 

1. 1 2 3 4 5 

2. 
Infrastruktura 

rowerowa 
8 372 598 1 674 520 2 310 835 12 357 953 

 

Zgonie z tabelą nr 10 przedstawiono szacunkowe koszty (brutto) planowanych nakładów  

inwestycyjnych, których wartość całkowita w celu stworzenia spójnej, bezpiecznej i komfortowej 

infrastruktury rowerowej na ternie miasta Ostróda wynosi 12 357 953 PLN brutto. 
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Integralną części informacji związanych z planowanymi inwestycjami dotyczącymi infrastruktury 

rowerowej na terenie miasta Ostróda jest mapa nr 4: KONCEPCJA BUDOWY INFRASTRUKTURY 

ROWEROWEJ W MIEŚCIE OSTRÓDA - Docelowy układ tras rowerowych, październik 2021 rok. 

 

8. PROMOCJA TRANSPORTU ROWEROWEGO 

Polityka rowerowa jest jedną z dziedzin polityki transportowej mającej na celu rozwój transportu 

rowerowego (zeroemisyjnego) oraz określenie sposobu zarządzania w procesie planowania, 

projektowania, wykonania, monitorowania, utrzymania i promocji infrastruktury i ruchu rowerowego                  

w obszarze kraju, regionu oraz lokalnie. 

Cele polityki rowerowej miasta Ostróda. 

Głównym celem polityki rowerowej miasta Ostróda powinien być wzrost ruchu rowerowego                  

o funkcji komunikacyjnej (codzienne dojazdy do pracy, szkoły, budynków użyteczności publicznej), 

o funkcji rekreacyjnej i turystycznej poprzez wykonanie spójnej sieci tras rowerowych.  

Realizacja celu głównego przełoży się na:  

 rozwój alternatywnych form transportu codziennego przyjaznego środowisku;  

 zmniejszenie obciążeń dróg oraz poprawę płynności wszystkich uczestników ruchu;  

 poprawę bezpieczeństwa, komfortu uczestników ruchu; 

 rozwój rekreacji i turystyki w obszarze miasta;  

 możliwość bezpiecznego poruszania się rowerem w obszarze miasta;  

 poprawę stanu zdrowia społeczeństwa; 

 promocję nowych wzorców zachowań oraz rozwój świadomości ekologicznej;  

 rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kreowanie turystyki rowerowej. 

Należy zaznaczyć, że polityka rowerowa wymaga strategicznego działania. W związku z tym powinna 

zawierać zdefiniowane działania z zakresu zarządzania, planowania, marketingu, public relations oraz 

edukacji.  

W ramach rozwoju ruchu rowerowego w mieście Ostróda należy podjąć skoordynowane działania                  

w kwestii promocji i edukacji transportu rowerowego. 

 Działania:  

Stworzenie strategii marketingowej, PR w aspekcie rozwoju ruchu rowerowego  

Na potrzeby rozwoju transportu rowerowego należy dążyć do stworzenia profesjonalnej strategii 

marketingowej i PR w aspekcie rozwoju ruchu rowerowego. Celem takiej strategii powinno być 

określenie narzędzi służących dojścia do nowych grup, które mogą być zainteresowane używaniem 

rowerów do celów komunikacyjnych (podróże do pracy, szkoły, budynków użyteczności publicznej itp.), 

do celów rekreacyjnych (aktywne spędzanie wolnego czasu w miejscach atrakcyjnych pod względem 

krajobrazu, przyrody itp.), do celów turystycznych (spędzanie wakacji na rowerach, poprzez 

organizowanie wielodniowych, długodystansowych podróży rowerowych w miejscach atrakcyjnych pod 

względem walorów turystycznych).  

Organizowanie imprez rowerowych 

W celu promocji ruchu rowerowego zaleca się organizowanie cyklicznych imprez rowerowych 

przeznaczonych dla mieszkańców oraz turystów. W ramach takich działań można organizować cykliczne 

przejażdżki rowerowe, rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, a także zawody (wyścigi i maratony rowerowe). 

Imprezy tego typu mogą być organizowane np. przez urząd, stowarzyszenia, fundacje, organizacje 

turystyczne, czy przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego typu wydarzeniach.  

Organizowanie kampanii edukacyjnych  

W ramach promocji bezpiecznego ruchu rowerowego zaleca się organizowanie kampanii, warsztatów 

z udziałem ekspertów. Kampanie edukacyjne powinny być skierowane przede wszystkim do 

najmłodszych uczestników ruchu. W ramach kampanii powinny być organizowane wykłady, szkolenia, 
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możliwość uzyskania karty rowerowej, czy też medialne i internetowe spoty dotyczące bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu.  

Kampanie edukacyjne i promocyjne 

W ramach promocji ruchu rowerowego  i infrastruktury dedykowanej rowerzystom zaleca się 

organizowanie profesjonalnych kampanii.  

Kampanie edukacyjne powinny dotyczyć np. bezpiecznego poruszania się rowerem                     

(tzw. drogowego savoir-vivre).  

Kampania edukacyjna powinna być skierowana do: 

 uczestników ruchu (interesariuszy tj.: rowerzystów, dzieci, pieszych, a także do innych 

uczestników w celu promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

Celem kampanii edukacyjnej powinno być promowanie ruchu rowerowego jako ekologicznego 

środka transportu oraz zasad bezpiecznego poruszania się rowerem.  

W ramach kampanii należy poruszać kwestie dotyczące prawidłowego poruszania się rowerem 

po istniejącej infrastrukturze. Podczas zajęć przedstawiane będą kwestie dotyczące                              

np. prawidłowo sygnalizowanych manewrów podczas jazdy. 

Kampania powinna być prowadzona przede wszystkim w szkołach, placówkach edukacyjnych, 

wychowawczo-opiekuńczych, przez ekspertów ds. organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. 

Na potrzeby kampanii powinno się stosować broszury, ulotki, promować kamizelki/opaski 

poprawiające widoczność rowerzystów po zmroku, lusterka rowerowe
3
. 

Dodatkowym elementem może być uruchomienie np. platformy crowdsourcingowej dotyczące 

promowania kampanii „życzliwości na drodze” w celu propagowania dobrych manier oraz 

zwiększenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Dzięki takiej 

platformie oraz ankietom (dostępny w budynkach użyteczności publicznej) mieszkańcy mogą 

np. zgłaszać swoje propozycje dotyczące rozwiązań konfliktów drogowych. Efektem takiego 

projektu może być napisanie np. poradnika dobrych manier w ruchu drogowym.  

W ramach kampanii edukacyjnej JST mogą np. przystąpić do ogólnokrajowej akcji „Rowerowy 

Maj”, czyli kampanii skierowanej do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w celu 

promowania zdrowego stylu życia, zrównoważonej mobilności, popularyzacji roweru jako 

środka transportu. Zasady kampanii to: zachęcanie przez cały maj uczniów, aby codziennie 

dojeżdżali do szkoły rowerem. W ramach kampanii szkoły dostają od samorządów np. rowery, 

stojaki, budowane są parkingi rowerowe, centra rowerowe (edukacyjno-promocyjne) itp. w celu 

dalszej promocji zrównoważonej mobilności.  

Organizowanie warsztatów z ekspertami 

W ramach promocji ruchu rowerowego i planowania infrastruktury dedykowanej rowerzystom zaleca 

się organizowanie warsztatów, spotkań z udziałem ekspertów ds. planowania, projektowania, 

wykonywania infrastruktury rowerowej, ds. standardów infrastruktury rowerowej, ds. promocji ruchu 

rowerowego oraz ds. turystyki rowerowej itp. Spotkania, warsztaty powinny być skierowanie do 

przedstawicieli urzędów, projektantów, mieszkańców zainteresowanych tematem infrastruktury i ruchu 

rowerowego.  

Uruchomienie Portalu promującego ruch rowerowy i infrastrukturę dedykowaną rowerzystom 

Portal powinien zawierać:  

 mapę interaktywną (sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – powinna być 

bieżącą aktualizowana; 

                                                             
3 Wg ekspertów z Danii i Holandii główną kwestią promocji bezpiecznego ruchu rowerowego jest dobrze zaplanowana sieć tras rowerowych oraz 

odpowiednio przygotowane przepisy prawne – dające pierwszeństwo niechronionym uczestnikom ruchu. Jednakże biorąc pod uwagę specyfikę 

Polski oraz obowiązujące przepisy prawne należy, oprócz planowania sieci tras rowerowych promować również dodatkowe elementy 

zabezpieczające niechronionych uczestników ruchu.  
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 forum wymiany poglądów; 

 informacje na temat atrakcji turystycznych w mieście; 

 informacje na temat obiektów użyteczności publicznej;  

 informacje na temat punktów handlowo-usługowych; 

 informacje na temat infrastruktury towarzyszącej (tj.: miejsca obsługi rowerzystów, parkingi 

rowerowe, stojaki, serwisy rowerowe); 

 informacje na temat planowanych wydarzeń, kampanii rowerowych w mieście; 

 informacje na temat powiązań z węzłami przesiadkowymi, transportem zbiorowym itp. 

Powołanie koordynatora/zespołu ds. polityki rowerowej 

W celu realizacji polityki rowerowej zaleca się powołanie koordynatora/zespołu ds. polityki 

rowerowej, którego zadaniem powinno być nadzorowanie polityki rowerowej, określanie dalszych celów 

i kierunków polityki rowerowej, nadzorowanie projektów planistycznych, technicznych, wykonawczych, 

promocyjnych dotyczących infrastruktury rowerowej i ruchu rowerowego oraz monitorowanie ruchu 

rowerowego.  

Koordynator/zespół ds. polityki rowerowej powinni być również odpowiedzialni za organizację imprez, 

wydarzeń poświęconych promocji ruchu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Kierunki działań:  

 realizacja projektu HUMAN SMART CITIES; 

 
Rys. nr 1. Plakat projektu HUMAN SMART CITIES. 

 

 organizowanie kampanii edukacyjnych z ekspertami w aspekcie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i poruszania się rowerem;  

 organizowanie warsztatów z ekspertami w aspekcie promocji ruchu rowerowego i infrastruktury 

rowerowej i funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej;  

 stworzenie strategii marketingowej, PR w aspekcie rozwoju i promocji ruchu rowerowego;  

 organizowanie imprez rowerowych (np. rajdy, maratony, wyścigi rowerowe, pikniki rodzinne); 

 uruchomienie portalu rowerowego – promującego ruch rowerowy i infrastrukturę dedykowaną 

rowerzystom.  

 Interesariusze polityki rowerowej w mieście Ostróda:   

 mieszkańcy miasta Ostróda;  

 mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego; 

 turyści z Polski i zagranicy;  

 przedsiębiorcy i pracownicy z terenu miasta Ostróda; 

 powiat ostródzki (sąsiednie gminy);  

 zarządcy dróg (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe);  
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 zarządcy obszarów wodnych, leśnych, prawnie chronionych;  

 organizacje rowerowe (lokalne, regionalne, krajowe, europejskie, międzynarodowe); 

 organizacje pozarządowe, organizacje turystyczne, organizacje ekologiczne; 

 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;  

 instytucje, podmioty, grupy eksperckie, projektanci;  

 media lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe. 

Innowacyjne działania: 

 zastosowanie najnowszych rozwiązań i technologii przy planowaniu, projektowaniu i 

wykonawstwie infrastruktury rowerowej 

 
Foto nr 6. Innowacyjne rozwiązanie – kładka rowerowej przez Jezioro. Atrakcja turystyczna w rezerwacie przyrody De Wijers w Belgii. 

Długość kładki 212 m, szerokość 3,0 m (szczyt kładki jest na równi z taflą wody) 

Źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/rowerem-po-wodzie-zatopiona-kladka-w-belgii-film-70397.html 

 

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

9.1. Podsumowanie 

W ramach przeprowadzonych prac planistycznych i analitycznych na potrzeby 

przedmiotowego opracowania zarekomendowano wykonanie: 

 spójnego układu sieci tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej. 

Zgodnie z przyjętą metodyką, przepisami i wytycznymi oraz standardami przyjęto kategorie 

inwestycyjne na istniejącej infrastrukturze drogowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu 

rowerowego, które należy szczegółowo określić na etapie realizacji projektu budowlanego tj.:  

 droga dla rowerów dwukierunkowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 2,5 m; 

 jednokierunkowa droga dla rowerów, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 1,5 m; 

 droga dla rowerów dwukierunkowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 2,5 m, droga dla 

pieszych szerokości min. 1,5 m (zastosowanie separacji ruchu kostką granitową łupaną); 

 jednokierunkowa droga dla rowerów, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 1,5 m, droga dla 

pieszych szerokości min. 1,5 m (zastosowanie separacji ruchu kostką granitową łupaną); 

 droga dla rowerów dwukierunkowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 2,5, chodnik dla 

pieszych szerokości min. 1,5 m (zastosowanie separacji zieleńcem szerokości min. 1,0 m); 

 droga dla rowerów i pieszych nawierzchnia asfaltowa, szerokość 3,0 m,                                

w wyjątkowych sytuacjach np. w obszarze niezabudowanym może wynosić 2,5 m;  

 ruch rowerowy na zasadach ogólnych  z zastosowaniem: ograniczenia prędkości do                  

30 km/h, progów zwalniających, skrzyżowań z wyniesionymi powierzchniami, znaków                   

P-27 „kierunek i tor ruchu rowerów”; 

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/rowerem-po-wodzie-zatopiona-kladka-w-belgii-film-70397.html
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 pas ruchu dla rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach 

jednokierunkowych z ograniczoną prędkością do 30 km/h tzw. kontrapas; 

 modernizacja, adaptacja, przebudowa obiektów inżynierskich dostosowanych do ruchu 

rowerowego. 

W ramach realizacji projektu zarekomendowano przebiegi tras rowerowych o funkcji 

komunikacyjnej oraz trasy rowerowe o funkcji turystycznej na terenie miasta Ostróda: 

 łączna długość spójnej sieci tras rowerowych wynosi: 42,309 km (w tym planowana 

infrastruktura rowerowa: 21 935 km; 

 łączne szacunkowe koszty realizacji planowanych inwestycji wynoszą: 12 357 953 PLN 

(brutto). 

 

9.2. Wnioski 

Oznakowanie poziome dróg dla rowerów.  

W ramach czytelności i bezpieczeństwa ruchu proponuje się zastosowanie na dwukierunkowych drogach dla 

rowerów (minimalna szerokość 2,5 m) nowatorskie oznakowanie poziome, które zostało zarekomendowane                   

w krajowych Wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. REKOMENDACJE zmian                                 

w regulacjach prawnych dotyczących infrastruktury dla rowerzystów. Rozwiązanie zostało opracowane na 

podstawie wielu analiz przeprowadzonych w Polsce i Europie (Dania, Belgia, Holandia, Francja). 

Zasady zastosowania: na dwukierunkowej drodze dla rowerów (min. 2,5 m szerokości) proponuje się: 

 zastosowanie znaku poziomego P-23 mini; 

 wprowadzenie znaku P-8r strzałki kierunkowe (rowerowe); 

 wprowadzenie do oznakowania poziomego linii segregacyjnej (znak P-1r) o szerokości 0,12 m, długości 

0,5 m oraz rozstawie 2,0 m;  

 zastosowanie znaku P-10 r (przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów), zalecane zwłaszcza przy 

skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu pieszego i rowerowego, gdzie droga dla rowerów jest blisko 

drogi dla pieszych; 

 wprowadzenie znaku P-14r linia warunkowego zatrzymania przed przejściem na dla pieszych na drodze 

dla rowerów, złożona z prostokątów - rowerowa.  
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Rys. nr 2. Schemat oznakowania poziomego dwukierunkowej drogi dla rowerów z przejściem dla pieszych. 
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Rys. nr 3.  Schemat oznakowania poziomego dwukierunkowej drogi dla rowerów.  

 

 

10. SPIS TABEL, RYSUNKÓW, FOTO 

 Tabela nr 1. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej na 

terenie miasta Ostróda. 

 Tabela nr 2. Zestawienie projektowanej infrastruktury rowerowej o funkcja 

komunikacyjnej na terenie miasta Ostróda.  

 Tabela nr 3. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na 

terenie miasta Ostróda. 

 Tabela nr 4. Zestawienie istniejącej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na 

terenie miasta Ostróda. 

 Tabela nr 5. Zestawienie zbiorcze długości tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej                       

i turystycznej (istniejące i projektowane) na terenie miasta Ostróda. 
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 Tabela nr 6. Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej 

na terenie miasta Ostróda. 

 Tabela nr 7. Zestawienie planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji turystycznej na 

terenie miasta Ostróda.  

 Tabela nr 8. Zestawienie zbiorcze długości tras rowerowych o funkcji komunikacyjnej                   

i turystycznej (istniejące i projektowane i planowane) na terenie miasta Ostróda. 

 Tabela nr 9. Zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych (netto) realizacji 

planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej i turystycznej na terenie 

miasta Ostróda. 

 Tabela nr 10. Zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych (brutto) realizacji 

planowanej infrastruktury rowerowej o funkcji komunikacyjnej i turystycznej na terenie 

miasta Ostróda. 

 Rys. nr 1. Plakat projektu HUMAN SMART CITIES. 

 Rys. nr 2. Schemat oznakowania poziomego dwukierunkowej drogi dla rowerów z przejściem dla pieszych. 

 Rys. nr  3.  Schemat oznakowania poziomego dwukierunkowej drogi dla rowerów.  

 Foto nr 1. Dwukierunkowa droga dla rowerów, nawierzchnia asfaltowa, separacja zieleńcem od 

chodnika i jezdni [oznakowanie pionowe i poziome]. 

 Foto nr 2. Separacja ruchu rowerowego od pieszego z kostki granitowej. 

 Foto  nr 3  Droga dla rowerów i pieszych. (szer. 3,0 m, nawierzchnia asfaltowa, oznakowanie pionowe   C-13/C-16                

i poziome P-23 i P-26). 

 Foto nr 4. Znak P-27 wskazujący kierunek i tor ruchu rowerów (jezdnia dwukierunkowa)  

 Foto nr 5.  Przykład zastosowania kontrapasa na ulicy jednokierunkowej, barwa czerwona nawierzchni, oznakowanie 

pionowe i poziome. 

 Foto nr 6. Innowacyjne rozwiązanie – kładka rowerowej przez Jezioro. Atrakcja turystyczna w rezerwacie przyrody 

De Wijers w Belgii. Długość kładki 212 m, szerokość 3,0 m (szczyt kładki jest na równi z taflą wody). Źródło: 

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/rowerem-po-wodzie-zatopiona-kladka-w-belgii-film-

70397.html; 

 Mapa nr 4 – KONCEPCJA BUDOWY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ W MIEŚCIE 

OSTRÓDA - Docelowy układ tras rowerowych, październik 2021 rok. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., w sprawie sposobu numeracji                     

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
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drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich utrzymani na drogach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1313). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich utrzymani na drogach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1314). 

DOKUMENTY  STRATEGICZNE  I PLANISTYCZNE  

Na potrzeby opracowania zostały przeanalizowane wszystkie obowiązujące dokumenty strategiczne 

na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym w aspekcie rozwoju: ruchu rowerowego, 

infrastruktury rowerowej, turystyki, zrównoważonej mobilności.  

Dokumenty strategiczne na poziomie wspólnotowym/europejskim:  

 „Pakiet Amsterdamski”, Amsterdam, maj 2016 r. 

 „Biała Księga w sprawie przyszłości Europy” Komisja Europejska COM(2017) 2025 z 1 marca 

2017 r. 

 „Europejska Strategia Rowerowa” międzynarodowa konferencja Velo-City, Amsterdam, czerwiec 

2017 r. 

 Europejski Zielony Ład, Priorytety 2019 – 2024 r. 

 Wytyczne polityczne Komisji Europejskiej na lata 2019 – 2024 r. 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 r. 

 Polityka klimatyczna Polski do 2030 r. 

 Polityka transportowa Państwa do 2025 r. 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 r. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 r. 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. 

 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności z horyzontem sierpień 2026 r. 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2030 r. 

 Plan strategiczny 2020 - 2024 r. Mobilność i transport.  

 Plan strategiczny 2020 - 2024 r. Polityka regionalna i miejska. 

 Plan strategiczny 2020 - 2024 r. Środowisko. 

 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 r. (z perspektywą do 2025 r.). 

 Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024 r..  

 Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 r. Umowa partnerska zawarta 

pomiędzy Polską a Komisją Europejską w dniu 21 marca 2014 r.  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2021 – 2027 r. 

 Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 r. 

 Europejska Współpraca Terytorialna (tzw. Interreg) na lata 2021 – 2027 r. 

 Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu 

drogowego,  Ministerstwo Infrastruktury, 2017. 

 Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2017. 

 Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść 

dla pieszych, Ministerstwo Infrastruktury, 2018. 

 Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, Ministerstwo Infrastruktury, 2019. 

DOKUMENTY STRATEGICZNE I PLANISTYCZNE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO                         

-MAZURSKIEGO 

 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 

2021 – 2027 r.  
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 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 r. 

 Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie Warmińsko-

Mazurskim, Olsztyn 2020 r. 

LITERATURA PRZEDMIOTU 

Na potrzeby opracowania dokumentu głównego, Wykonawca przeanalizował literaturę przedmiotu    

(w tym krajową i zagraniczną) z zakresu planowania, projektowania, wykonywania infrastruktury pieszo                  

-rowerowej.  

Poniżej literatura dotycząca planowania i rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej:  

 C.R.O.W., Design Manual for Bicycle Traffic, The Netherlands 1996. 

 C.R.O.W., Sign Up The Bike, Ede, The Netherlands 2001. de Groot R, (red.)., C.R.O.W.  Design Manual for Bicycle 

Traffic, Revised edition, Ede,   The Netherlands 2016. 

 EuroVelo Signing of EuroVelo cycle routes, European Cyclists’ Federation, Bruksela 2010. 

 EuroVelo – Guidance on the route development process, European Cyclists’ Federation, Bruksela 2011.   

 EuroVelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych, Katowice 2018. 

 Wytyczne dla infrastruktury rowerowej Europejska Federacja Cyklistów (ECF) w ramach 

programu PRESTO (promocja ruchu rowerowego jako środka codziennego transportu. zalecana 

do stosowania w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

[http://www.eurovelo.org/downloads/guidelines/]. 

 Emfehlungen für Füssgänger verkehrsanlagen (EFA 2002/288), [w:] Forschungsgesellschaft für Strassen Und 

Verkehrswesen, Köln 2002.   

 Policy, Planning and Design for Walking and Cycling Department for Transport – LTN 1/04, Department for 

Transport UK, 2004. 

 Dufour D., PRESTO Cycling Policy Guide, Cycling Infrastructure, The Netherlands 2010.  

 Troels A. (red.), Collection of Cycle Concepts 2012, Cycling Embassy of Denmark The Danish Road Directorate, 

Denmark 2012. 

 Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Mobile 2020. Promowanie roweru jako codziennego środka 

transportu w Europie Środkowej i Wschodniej, Instytut Badań Społeczno - Ekologicznych (ISOE), Frankfurt nad 

Menem 2012. 

 Design Manual Handbook for cycle-friendly design, [w:] Sustrans, Bristol, April 2014. 

 Standardy projektowe i wykonawcze systemy rowerowego miasta Szczecin, Szczecin 2012.  

 Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania, Załącznik do zarządzenia na 

931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015 r., Poznań 2015. 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), 

Warszawa 2016. 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej dla Województwa Dolnośląskiego, Załącznik do 

Uchwały Nr 4710/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017. 

 Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Katowice 

2018. 

 Studium Wykonalności Tras Rowerowych Polski Wschodniej,  M&G Consulting Marketing, Tebodin, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.  

 Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego do roku 2023,  M&G Consulting Marketing,  Zamana J, Zamana M.,  Miasto Stołeczne Warszawa 

2016.  

 Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy Mazurskiej Pętli Rowerowej, M&G Consulting Marketing, Zamana 

J., Zamana M. (red.), Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, Mikołajki 2016.    

 Koncepcja budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubartów, M&G Consulting Marketing, 

Zamana J., Zamana M. (red.), Gmina Lubartów 2017.  
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 Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi, M&G 

Consulting Marketing, Zamana J., Zamana M. (red.), Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Ożarów 

Mazowiecki 2019. 

 Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020, Warszawa 2014.  

 Portal Tras Rowerowych „Green Velo”, greenvelo.pl. 

 Galiński R., Piotrowicz A., Zalewski A., Zamana J., Zamana M., Plan sieci tras rowerowych EuroVelo  w Polsce. [w:] 

Europejska Federacja Cyklistów, M&G Consulting Marketing, Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Bruksela-Gdańsk-Warszawa, 2015. 

 Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019, POT, Warszawa 2019. 

 Popyt na turystykę rowerową. Analiza desk research, Polska Organizacja Turystyczna 2019.  

 Nawierzchnia dróg rowerowych i jej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo rowerzystów,  Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2009. 

 Bańkowski W., Nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych, [w:] Instytut Badawczy Dróg   i Mostów, Projektowanie                

i budowa dróg i szlaków rowerowych, Warszawa 2014. 

 Bańkowski W., Nawierzchnie dróg rowerowych, „Inżynier budownictwa”, 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nawierzchnie_drog_rowerowych, 

9232, [dostęp: 05.11.2019]. 

 Konstrukcja nawierzchni dróg dla rowerów, wykonawcy: Urban R., Zamana J., Zamana M. (red.), Instytut 

Transportu Samochodowego, M&G Consulting Marketing, w: Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu 

rowerowego. Rekomendacje zmian w regulacjach prawnych dotyczących infrastruktury dla 

rowerzystów, Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 

2019.  

 Zamana M., Doświadczenie praktyczne z budowy turystycznych tras rowerowych, referat  z Konferencji pn. Drogi, 

Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej podczas XII Międzynarodowych Targów Budownictwa 

Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014), Warszawa 2014. 

 Zamana J., Planowanie i rozwój sieci tras rowerowych na przykładzie aglomeracji warszawskiej, referat                                   

z Seminarium naukowego pn. Ruch rowerowy – potrzeby, wzywania, przyszłość, Politechnika Lubelska 2019. 

 Zamana M., Planowanie, projektowanie i budowa turystycznej trasy rowerowej na przykładzie „Mazurskiej Pętli 

Rowerowej”, referat z Seminarium naukowego pn. Ruch rowerowy – potrzeby, wzywania, przyszłość, Politechnika 

Lubelska 2019 

 Analiza przedwdrożeniowa, wymagania biznesowe, uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania 

danych oraz specyfikacja funkcjonalna systemu dla projektu „Portal internetowy promujący zasoby  kultury regionu 

na bazie turystyki rowerowej”, M&G Consulting Marketing, 2019.  

 C.R.O.W.  Design Manual for Bicycle Traffic, Revised edition, Ede,   The Netherlands 2016. 

 EuroVelo – Guidance on the route development process, European Cyclists’ Federation, Bruksela 2011.   

  EuroVelo Signing of EuroVelo cycle routes, European Cyclists’ Federation, Bruksela 2010. 

 Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

wykonawca: M&G Consulting Marketing, zamawiający: m.st. Warszawa, 2016.  

 Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Podręcznik, w: Instytut Badań Społeczno  

-Ekologicznych (ISOE) Hamburg, Uniwersytet Techniczny Hamburg-Harburg (TUHH), 2012.  

 Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020, 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 2014.  

 Rowerowa Warszawa, https://um.warszawa.pl/waw/rowery/kampanie-spoleczne (dostęp: 

8.10.2021). 

 Strategia realizacji Projektu pn.: Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego                    

z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą, wykonawca: M&G Consulting Marketing, 

zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni, 2020.  

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nawierzchnie_drog_rowerowych
https://um.warszawa.pl/waw/rowery/kampanie-spoleczne
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 Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, wykonawcy: Instytut Transportu 

Samochodowego, M&G Consulting Marketing, zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury, 

Warszawa, 2019.  

 Zamana J., Polityka rowerowa w Polsce . Zalecenia dla administracji publicznej w aspekcie kształtowania 

infrastruktury rowerowej w Polsce, w:  E. Boratyńska-Karpiej, P. Engel, Rowerowa Polska w rowerowej Europie. 

Transportowe Obserwatorium Badawcze, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, listopad 

2021.  

 Zamana J., Planowanie i rozwój sieci tras rowerowych na przykładzie aglomeracji warszawskiej, 

referat: Seminarium Naukowe pn.: Ruch rowerowy, wyzwania, przyszłość, Politechnika Lubelska, 

13 czerwca 2019.  

 Gmina miejska Ostróda. Powiat Ostródzki, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Statystyczne 

Vademecum Samorządowca 2020.  

 Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego w Ostródzie, O Ostródzie,  https://www.ostroda.pl/gmina/                

o-ostrodzie/, (dostęp: 13.10.2021). 

 Sajkowski R., (red.), Ostróda. Siedem wieków dziejów miasta, Muzeum w Ostródzie, Ostróda 

2005.  

 Serwis internetowy Mazury Zachodnie, Spacer po Ostródzie. Zabytki, 

http://www.mazury.ostroda.pl/content/view/75/102/lang,pl/ (dostęp: 13.10.2021). 
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