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Program spotkania 

• Wprowadzenie: omówienie dotychczasowych prac związanych z 
inwentaryzacją zagospodarowania dla turystyki rowerowej w 
województwie pomorskim 

• Koncepcja Rozwoju Turystyki Rowerowej w Województwie 
Pomorskim na lata 2013-2020:
– Założenia– Założenia
– Działania i efekty
– Harmonogram 

• Dyskusja
• Identyfikacja kluczowych problemów w ujęciu regionalnym
• Zakończenie spotkania



PLANY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA I POMORSKIEJ 

ROT W ZAKRESIE ROZWOJU 
TURYSTYKI ROWEROWEJ 

na rok 2012
Oraz lata 2013-2020



Planowane zadania

1. Opracowanie dokumentu planistycznego o charakterze 
strategicznym: „ Koncepcja rozwoju turystyki rowerowej 
w województwie pomorskim na lata 2013-2020 ”

2. Utworzenie regionalnej sieci współpracy i koordyna cji 
działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki rowerowej działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki rowerowej 

3. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk 
w zakresie projektowania i znakowania oraz promocji 
szlaków i tras rowerowych

4. Opracowanie przewodnika turystycznego 
dla rowerzystów po województwie pomorskim



Ad. 1. Koncepcja strategiczna

Źródło: Deaver CPA Firm, www.brownswille-cpa.com



Ad. 1. Koncepcja strategiczna

1. Dokument o zasięgu regionalnym, komplementarny 
względem strategii województwa

2. Horyzont czasowy: 2013-2020

3. Docelowa sieć szlaków i tras rowerowych w 
regionie wraz z projekcją możliwości jej realizacji

4. Podstawa do planowania działań w zakresie 
rozwoju turystyki rowerowej, w tym inwestycji 
(sieci szlaków, działania ponadlokalne, promocja 
itd.), również pod kątem finansowania regionalnego



Ad. 1. Koncepcja strategiczna

5. Standardy regionalne w zakresie znakowania 
szlaków i promocji turystyki rowerowej

6. Działania nieinwestycyjne, w tym rozwój oferty 
turystycznej oraz produktów turystyki rowerowej turystycznej oraz produktów turystyki rowerowej 

7. Wykaz zadań kluczowych oraz przedsięwzięć 
ponadlokalnych wraz ze wstępną projekcją kosztów 
realizacji 

8. System współpracy i koordynacji działań



Ad. 2. Sieć współpracy



Ad. 2. Sieć współpracy

1. Utworzenie zespołów ds. turystyki rowerowej 
na poziomie powiatów

2. Utworzenie zespołu koordynatorów 
na poziomie regionalnymna poziomie regionalnym

3. Wypracowanie mechanizmu spotkań 
i konsultacji pod kątem planowania kolejnych 
projektów i wspólnych działań promocyjnych 



Ad. 3. Poradnik dobrych praktyk



Ad. 3. Poradnik dobrych praktyk

1. Instrukcja projektowania dróg i szlaków 
rowerowych: przepisy prawne, procedury, narzędzia

2. Wytyczne ze strony użytkowników dróg, zasady 
bezpieczeństwa itp.

3. Standardy regionalne w zakresie znakowania 3. Standardy regionalne w zakresie znakowania 
szlaków 

4. Praktyczne przykłady i rekomendacje w zakresie 
znakowania oraz promocji 
Materiał b ędzie podstaw ą do planowania 
kolejnych sieci szlaków rowerowych w regionie 



Ad. 4. Przewodnik turystyczny



Ad. 4. Przewodnik turystyczny

1. Zadanie realizowane przez Pomorską Regionalną 
Organizację Turystyczną przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. Zakres: opracowanie przewodnika produktowego 2. Zakres: opracowanie przewodnika produktowego 
po regionie w zakresie turystyki rowerowej

3. Zbieżność z kampanią promocyjną
Pomorskie – Dobry Kurs!



Ad. 4. Przewodnik turystyczny

4. W ramach przewodnika: 20-30 tras wycieczek dla 
różnych grup turystów

5. Trasy jednodniowe, weekendowe i kilkudniowe 
wyprawy rowerowe dostosowane do różnych grup i 
oczekiwań odbiorców oczekiwań odbiorców 

6. Obszar całego województwa pomorskiego
7. Inwentaryzacja szlaków w oparciu o wizje lokalne + 

opracowanie śladów GPS
8. Szczegółowy przebieg tras do dopracowania w 

ramach spotkań zespołów rowerowych 



HARMONOGRAM DZIAŁA Ń
• Spotkania na poziomie powiatów

maj 2012

• Inwentaryzacja wybranych tras rowerowych

maj – czerwiec 2012

• Opracowanie poradnika dobrych praktyk• Opracowanie poradnika dobrych praktyk

czerwiec – pa ździernik 2012

• Opracowanie przewodnika turystycznego

czerwiec – pa ździernik 2012

• Opracowanie dokumentu planistycznego

Maj – październik 2012



Planowane efekty działa ń

Docelowy kształt 
sieci szlaków 

Projekty kluczowe 
i finansowanie 

Projekty 
partnerskie

Systemowa 
promocja

Kompleksowa 
informacja turyst.

Sieć współpracy 
i koordynacja

Analiza 
planistyczna

Wizja lokalne 
(objazd szlaków)

Warsztaty 
i konsultacje 

Dokument 
programowy 

Podręcznik 
dobrych praktyk

Przewodnik 
turystyczny

Zespoły 
powiatowe

Materiał na 
pomorskie.travel

Zespół ds. turystyki 
rowerowej



Zadania partnerów

• Udział w tworzeniu zespołów powiatowych 
i okre ślenie koordynatorów na poziomie 
powiatów

• Udział w spotkaniach konsultacyjnych• Udział w spotkaniach konsultacyjnych

• Opiniowanie opracowywanych dokumentów
- koncepcja
- przewodnik turystyczny
- poradnik dobrych praktyk



HARMONOGRAM DZIAŁA Ń

• Spotkania na poziomie powiatów

maj 2012

• Prezentacja i konsultacja roboczej wersji dokumentów• Prezentacja i konsultacja roboczej wersji dokumentów

wrzesie ń-październik 2012

Zakończenie prac – konferencja podsumowuj ąca

Październik/listopad 2012



Omówienie dotychczasowych 
prac zwi ązanych z inwentaryzacj ą 
zagospodarowania dla turystyki zagospodarowania dla turystyki 

rowerowej w województwie 
pomorskim 

dla obszaru Północnych Kaszub



Wnioski – poziom lokalny

1. Ograniczony dostęp do wielu dokumentów (brak wersji 
elektronicznych na stronach internetowych i w 
archiwach gmin), szczególnie dla dokumentów 
opracowywanych przed rokiem 2000

2. Dobre odzwierciedlenie sieci tras i szlaków w 2. Dobre odzwierciedlenie sieci tras i szlaków w 
dokumentach planistycznych, szczególnie studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego

3. Duża rozpiętość poziomu szczegółowości opisu w 
poszczególnych gminach 

4. Duża zbieżność z planami na poziomie regionalnym 



Turystyczny Szlak 
Północnych Kaszub



Turystyczny Szlak Północnych Kaszub

Projekt w trakcie realizacji do ko ńca 2012 roku (RPO 6.1.)

W ramach projektu siedem samorz ądów (gmina Kosakowo, gmina Puck, miasto Puck,
gmina Wejherowo, miasto Wejherowo, gmina Gniewino, gmina K rokowa) wykonały
inwestycje w postaci budowy i remontów odcinków dróg rowero wych o ł ącznej długo ści
37 km:

•w gminie Kosakowo przewiduje si ę budow ę 0,3 km drogi rowerowej o nawierzchni
z kostki brukowej,

•w gminie Puck remont drogi rowerowej (nawierzchnia gruntowa ) na klifie rzucewskim
o długo ści 3,6 km wraz z remontem mostu na potoku,

•w mieście Puck – poszerzenie 1,66 km drogi rowerowej o nawierzchni z kostki,•w mieście Puck – poszerzenie 1,66 km drogi rowerowej o nawierzchni z kostki,

•w gminie Krokowa – remont 12,5 km dróg rowerowych o nawierzchn i gruntowej,

•w gminie Wejherowo budow ę 6,0 km drogi rowerowej o nawierzchni gruntowej wzdłu ż
drogi wojewódzkiej nr 218 oraz wyremontowała 4,6 km dróg le śnych,

•w mieście Wejherowo – wybudowanie 1 km dróg rowerowych o nawierzchn i z kostki oraz
0,7 km dróg rowerowych o nawierzchni gruntowej i remont tunel u pod drog ą krajow ą nr 6.

•Gmina Gniewino wybudowała 3,6 km ci ągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki
brukowej, 0,85 km drogi rowerowej o nawierzchni gruntowej or az wyremontowała 2 km
drogi rowerowej o nawierzchni gruntowej.

W ramach projektu oznakowane zostanie 129 kilometrów szlaków:

•56,7 km mi ędzynarodowego szlaku R1 (Białogóra – Sławoszyno i Swarzewo – Gdy nia),

•33,6 km niebieskiego szlaku „Pier ścienia Zatoki Puckiej” z Gdyni do Swarzewa

•39 km zielonego szlaku „Rumia – Białogóra”.



Trasy ponadregionalne



(EuroVelo) R10

Źródło: http://www.eurovelo.org



(EuroVelo) R13

Źródło: http://www.eurovelo.org



Wybrane zlikwidowane 
linie kolejowe



Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe
oraz wydzielone drogi roweroweoraz wydzielone drogi rowerowe





Łeba 

© T.Milewski



Kopalino

© T.Milewski



Czymanowo

© T.Milewski



Łeba

© T.Milewski



Łeba

© T.Milewski



Luzino

© T.Milewski



Białogarda 

© T.Milewski



DW 214

© T.Milewski



DW 214

© T.Milewski



DW 214

© T.Milewski



Okolice Jastarni



Okolice Jastarni



Kazimierz 



Kosakowo



Okolice Rewy



Gnieżdżewo



Oznakowane szlaki rowerowe
Nieznakowane szlaki roweroweNieznakowane szlaki rowerowe

Pozostała infrastruktura 
wypoczynkowa i rekreacyjna





Cewice

© T.Milewski



Nadl.Strzebielino 

© T.Milewski



Nadl. Lębork 

© T.Milewski



• Szlak R10 (Białogóra – Sławoszyno; Swarzewo –
Gdynia) – oznakowany (2012)

• Szlak R10 Sławoszyno – Puck: nieznakowany
• Szlak Pier ścienia Zatoki Puckiej : • Szlak Pier ścienia Zatoki Puckiej : 

Gdynia – Władysławowo: znakowany (2012)
• Szlak Pier ścienia Zatoki Puckiej : 

Władysławowo – Hel: nieznakowany
• Szlak Białogóra – Wejherowo : znakowany (2012)



Inne znakowane szlaki
• „Szmaragdowe Szlaki” w gminie Gniewino:
• Szlaki w gminie Choczewo 
• Szlaki WTC w Puszczy Darżlubskiej
• Szlaki w gminie Cewice
• Szlaki w gminie Linia („Poczuj kaszubskiego ducha)• Szlaki w gminie Linia („Poczuj kaszubskiego ducha)
• Szlaki Nadleśnictwa Strzebielino
• Szlaki Nadleśnictwa Lębork
• Oraz szlaki piesze i konne 



© T.Milewski



© T.Milewski



Gm.Choczewo

© T.Milewski



Gm.Choczewo

© T.Milewski



Chrzanowo 

© T.Milewski



Strzebielino

© T.Milewski



Porzecze

© T.Milewski



Ulinia

© T.Milewski



Infrastruktura rekreacyjna



Lewino

© T.Milewski



© T.Milewski



Łebcz



Co dalej?

© T.Milewski



• Docelowa sieć szlaków 
• Hierarchia szlaków 
• Oznakowanie, nawierzchnia, odpoczynek
• Zespół ds. turystyki rowerowej• Zespół ds. turystyki rowerowej
• Promocja



Obowiązujący plan zagospodarowania



Logika sieci szlaków

© T.Milewski



Plany docelowej sieci dróg i szlaków



Kluczowe szlaki 
1. Szlak R10 (Łeba – Lubiatowo – Białogóra)
2. Szlak R13 (cały przebieg)
3. Szlak PZP Hel – Swarzewo oraz Swarzewo-Puck
4. Szlak Lębork – Łeba
5. Szlak Lębork – Choczewo (linia kol.)5. Szlak Lębork – Choczewo (linia kol.)
6. Szlak Gniewino - Strzebielino – Strzepcz
7. Szlak wokół Jeziora Żarnowieckiego 
8. Szlak Wejherowo – Puck
9. Szlaki w południowej części powiatu wej.



Zespół ds. turystyki rowerowej

• Skład i sposób powołania
• Koordynator (-rzy)• Koordynator (-rzy)
• Formuła działania 
• Harmonogram spotkań


