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NA ROWERY 
– przygotowanie i realizacja 

koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych 
w województwie opolskim 

wraz z kampanią edukacyjną
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- GENEZA
START



Co jest naszym celem?

wykorzystanie opracowanej KONCEPCJI jako podstawy do aplikowania 
o środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2021+

stworzenie wraz z regionalnym środowiskiem rowerowym 
oraz JST wspólnego kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej 
w województwie opolskim

narowery@opolskie.pl

stworzenie wspólnego produktu promocyjnego 
- utworzenie portalu internetowego łączącego informacje, 
wydarzenia i atrakcje województwa opolskiego
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DLACZEGO: OPOLSKIE NA ROWERY?
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wzmocnienie infrastruktury rowerowej w regionie

zwiększenie udziału rowerów w systemie komunikacji województwa opolskiego

rozwój alternatywnych form transportu codziennego i rekreacyjnego

budowa spójnego systemu tras rowerowych 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu

realizacja założeń Opolskiej Polityki Rowerowej



DLACZEGO: OPOLSKIE NA ROWERY?
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lepsza jakość życia w regionie

ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu

bezpieczna infrastruktura rowerowa

promocja zdrowego trybu życia

rozwój branży turystycznej i promocja regionu

integracja lokalnych społeczności 



CO JEST WAŻNE PRZY TWORZENIU TRAS
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wskaźniki atrakcyjności tras rowerowych

bezpieczeństwo

nawierzchnia

oznakowanie  

wyposażenie miejsc 
postojowych

natężenie ruchu 
drogowego

atrakcje turystyczne 
i przyrodnicze

dostępność bazy 
noclegowej oraz 
gastronomicznej
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- założenia1



Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  Oś III Gospodarka niskoemisyjna

Koszt:               2 500 000 zł
W tym EFRR:   2 500 000 zł
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Promocja
i edukacja

Jak zorganizujemy pracę?

Drobna infrastruktura 
rowerowa

Inwentaryzacja tras 
rowerowych

Koncepcja przebiegu 
tras w regionie

Portal internetowy 
promujący turystykę 

w regionie 
– interaktywna mapa 

regionu wraz z trasami 
rowerowymi 

2020

2021

2022
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Departamenty i jednostki 
zaangażowane w realizację projektu

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Gabinet Marszałka

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Departament Administracyjno-Organizacyjny

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 



Harmonogram

narowery@opolskie.pl

Zadanie 3

Drobna 
infrastruktura 

rowerowa

Zadanie 2

Promocja
i edukacja

Zadanie 1

Inwentaryzacja 
tras rowerowych

Koncepcja 
przebiegu tras w 

regionie

2020 - 2021 2021 - 2022 2022
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- inwentaryzacja tras 
rowerowych

1.1



INWENTARYZACJA TRAS ROWEROWYCH

inwentaryzacja tras rowerowych:  szacowana liczba ok. 1500-2000 km 
tras w całym regionie
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wizja w terenie wraz wykonaniem dokumentacji opisowej, mapowej 
i fotograficznej zawierającej georeferencje (informacje przestrzenne)  
istniejących tras rowerowych

zapis zgromadzonych danych w trakcie inwentaryzacji w formacie shapefile

Zadanie 1



INWENTARYZACJA TRAS ROWEROWYCH c.d.
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• rodzaj trasy (np. droga publiczna, wewnętrzna, leśna, dla rowerów, pieszo-rowerowa)

• jakość trasy (rodzaj, stan nawierzchni, szerokość)

• profil trasy (przewyższenia)

• długość trasy w km

• informacja o trasie (nazwa, oznakowanie)

• lokalizacja obiektów towarzyszących trasie rowerowej, np.: miejsca odpoczynku

(wiaty), stacje napraw rowerów.

Zadanie 1
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- koncepcja przebiegu 
tras rowerowych

1.2



KONCEPCJA PRZEBIEGU TRAS ROWEROWYCH
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Zadanie 1

opracowanie koncepcji (symulacja) przebiegu tras w regionie

określenie możliwych powiązań komunikacji rowerowej z innymi 
środkami transportu (transport kombinowany)

zapis przejechanych tras z wykorzystaniem GPS 
(ślad na mapie do pobrania)

wkład do interaktywnej mapy elektronicznej przebiegu tras rowerowych 
(dostęp przez przeglądarkę www)



KONCEPCJA PRZEBIEGU TRAS ROWEROWYCH c.d.
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Zadanie 1
inwestycje konieczne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości tras

szacunkowa wartość inwestycji

propozycje rozwiązań wariantowych

analiza możliwości formalno-prawnych realizacji inwestycji

potencjalne kolizje z infrastrukturą techniczną i drogową

propozycje lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz bike & ride
wraz z propozycją ich zagospodarowania



KONCEPCJA PRZEBIEGU TRAS ROWEROWYCH c.d.
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Zadanie 1

propozycje jednolitego oznakowania poszczególnych tras rowerowych

powiązanie z atrakcjami turystycznymi, węzłami komunikacyjnymi, 
istniejącymi stanowiskami bike & ride, itp.

klasyfikacja poszczególnych odcinków tras rowerowych
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- działania edukacyjno-
informacyjne

2



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU + GABINET MARSZAŁKA

Opracowanie księgi 

identyfikacji wizualnej 
dla przedsięwzięć rowerowych 

na początek…
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU + GABINET MARSZAŁKA

istniejącej infrastruktury 
rowerowej

zainteresowania trasami 
rowerowymi i atrakcjami 
turystycznymi

Diagnoza wiedzy mieszkańców 

w zakresie:
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU + GABINET MARSZAŁKA

POPRZEZ KONKURSY 

Wyjedźcie razem na 
rowerze! Twoja trasa 

trafi na mapę !!!

Znajdź najlepszą trasę 
(np. trasę bezpieczną 

dla rodziny)

Inicjatywy te będą 
powtarzane przez cały 
czas trwania projektu 
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JAK TO ZROBIMY?



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU + GABINET MARSZAŁKAopolskie na rowery                                                                                                           narowery@opolskie.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU + GABINET MARSZAŁKA

Wydamy:

przewodniki 

mapy

na koniec…
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

- drobna infrastruktura 
rowerowa

3
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DROBNA INFRASTRUKTURA ROWEROWA
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Zadanie 3

budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów

przebudowa kolizyjnych przejazdów

oznakowanie tras



DROBNA INFRASTRUKTURA ROWEROWA
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Zadanie 3



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI

- WSPÓŁPRACA

2020 
-

2022
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Zapraszamy do współpracy 
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pasjonatów rowerowych

organizacje rowerowe 
i turystyczne

jednostki samorządu 
terytorialnego

mieszkańców województwa

są już z nami



WSPÓLNA PRACA
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aktywne uczestnictwo w spotkaniach i konsultacjach

współpraca przy opracowaniu koncepcji tras rowerowych

wsparcie w działaniach edukacyjnych i promocyjnych



SPOTKANIA W REGIONIE
spotkania ON-LINE z przedstawicielami środowisk rowerowych, organizacji i JST

CEL: wspólne wypracowanie założeń do przeprowadzenia inwentaryzacji rowerowej
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10 listopada 
godz. 10:00

12 listopada 
godz. 16:00



Dziękujemy za uwagę
i do zobaczenia wkrótce

narowery@opolskie.pl
obserwuj nas na        opolskie na rowery


