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Wstęp
Niniejsze opracowanie powstało na zamówienie Lokalnej Grupy Działania „Wstęga
Kociewia” w ramach projektu „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach
Rowerowych - tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD
przez działania analityczne, szkoleniowe i promocyjne”.
Obejmuje ono analizę dostępnych dokumentów (opracowań, inwentaryzacji, itp.)
dotyczących KTR (Kociewskich Tras Rowerowych), ze szczególnym uwzględnieniem
wskazaniem istotnych braków w sieci szlaków i ich infrastrukturze. Z uwagi na ograniczoną
liczbę informacji, które znajdują się w dokumentach i strategiach publikowanych
na poziomie gmin, powiatów i nadleśnictw, podstawowym źródłem informacji stały się
dokumenty Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, uzupełnione o inwentaryzację
istniejących i potencjalnych szlaków oraz tras rowerowych na Kociewiu (powiaty: tczewski,
starogardzki i świecki).
Analizą na podstawie wizji terenowych oraz weryfikacji materiałów źródłowych objęto
łącznie 16 szlaków rowerowych (15 szlaków oznakowanych oraz 1 szlak projektowany),
o łącznej długości 724,3 km, jak też nieczynne linie kolejowe na Kociewiu.
Audyt tras został wykonany w oparciu o zebrane dane źródłowe, dotyczące ich przebiegu.
Wszystkie linie zostały sprawdzone przez audytorów w terenie (wizja terenowa). W ramach
audytu oceniano nawierzchnię tras, formę przebiegu (organizację ruchu) oraz pozostałe
parametry tras, w szczególności ich bezpieczeństwo dla rowerzystów.
W oparciu o przeprowadzony audyt sporządzono wnioski i rekomendacje, dotyczące stanu
obecnego i perspektyw rozwoju tych szlaków, ze szczególnym uwzględnieniem wskazaniem
istotnych braków w sieci szlaków i ich infrastrukturze.

Rajd rowerowy na Kociewskich Trasach Rowerowych. Fot. Emilia Laskowska
Dokument realizowany jest w ramach projektu "Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania analityczne, szkoleniowe
i promocyjne", który finansowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3

Raport o stanie Kociewskich Tras Rowerowych

1. Przedmiot i metodologia opracowania
Przedmiotem zadania jest analiza dostępnych dokumentów (opracowań, inwentaryzacji,
itp.) dotyczących KTR (Kociewskich Tras Rowerowych), ze szczególnym uwzględnieniem
wskazaniem istotnych braków w sieci szlaków i ich infrastrukturze.
Na podstawie materiałów źródłowych oraz wizji terenowych zidentyfikowano
i dokonano charakterystyki następujących szlaków rowerowych sieci KTR, o łącznej
długości 724,3 km:
1. Szlak Jabłoniowy - żółty (39,3 km)
2. Szlak Jeziorny - zielony (71,1 km)
3. Szlak Kaliski - zielony (21,3 km)
4. Szlak Maternów - czerwony (15,3 km)
5. Szlak Rumiankowy - czerwony (18,7 km)
6. Szlak Starogardzki - czerwony (52,1 km)
7. Szlak Borowiacki - czerwony (64,5 km)
8. Szlak Droga Połomska - niebieski (28,5 km)
9. Szlak Opata Wernera - czarny (42,9 km)
10. Szlak św. Rocha - żółty (40,1 km)
11. Szlak Tczewski - niebieski (57,9 km)
12. Szlak Grzymisława - zielony (98,3 km)
13. Szlak Joannitów - czarny (57,4 km)
14. Szlak Napoleona - niebieski (29,7 km)
15. Szlak Słonecznikowy (projektowany) - żółty (49,3 km)
16. Szlak Starościński - czerwony (37,9 km)
Wszystkie te szlaki wchodzą w system „Kociewskich Tras Rowerowych” i znajdują się na
terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Są oznakowane
w standardzie PTTK.
Na terenie powiatu świeckiego znajduje się również szereg szlaków rowerowych, które nie
wchodzą formalnie w system Kociewskich Tras Rowerowych. Są to np. czerwony szlak
„Świecki”, lub żółty szlak „Grudziądzki". Nie zostały one objęte w/w audytem. Ponadto nie
audytowano czarnego Szlaku Dolnej Wisły, który tylko częściowo biegnie przez Kociewie
oraz którego przebieg w znacznym stopniu pokrywa się z Wiślaną Trasą Rowerową
(EuroVelo 9).
W ramach audytu oceniony został stan szlaków, a także ich jakość, przejezdność oraz
bezpieczeństwo dla rowerzystów. W szczególności weryfikowano nawierzchnię tras,
oznakowanie, miejsca odpoczynku oraz ew. zagrożenie ze strony ruchu samochodowego.
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Schemat Kociewskich Tras Rowerowych. Opracowanie własne
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Zgodnie z założeniami, przyjęto podział na następujące kategorie odcinków:
Kryterium: NAWIERZCHNIA








[ A ] asfalt (nawierzchnia bitumiczna), mineralna lub betonowa (beton lany)
[ K ] kostka betonowa (kostka Bauma / polbruk), płyty chodnikowe itp.,
[ P ] duże płyty betonowe (płyty drogowe)
[ T ] pozostałe rodzaje płyt betonowych(płyty IOMB, trylinka itp.)
[ G ] droga gruntowa (o nawierzchni naturalnej lub ulepszonej) - polna, leśna
[ Z ] nawierzchnia złej jakości, trudno przejezdna (piach, korzenie, błoto itp.)
[ B ] bruk kamienny (nawierzchnia typu „kocie łby”, kostka kamienna itp.)

Kryterium: ORGANIZACJA RUCHU




[ O ] ruch ogólny (szlak biegnący w ciągu drogi publicznej, z ruchem samochodowym)
[ W ] wydzielona droga rowerowa (znaki C-13)
[ C ] ciąg pieszo-rowerowy / chodniki udostępnione dla rowerzystów

Ponadto w ramach audytu dokonano identyfikacji odcinków szlaków, które są potencjalnie
niebezpieczne dla rowerzystów z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego oraz
ruchliwe skrzyżowania, których pokonanie również stwarza potencjalne zagrożenie kolizją.
Wskazano jednocześnie miejsca, gdzie konieczne jest podjęcie działań, zwiększających
bezpieczeństwo użytkowników tras rowerowych (np. zmiana organizacji ruchu lub
uspokojenie ruchu, budowa infrastruktury rowerowej pozwalającej na separację ruchu
rowerzystów i pojazdów, przeniesienie przebiegu szlaku itp.)
Dodatkowo dokonano weryfikacji infrastruktury odpoczynku (PIT-STOPów), oraz ocenę ich
stanu oraz potrzeb w zakresie odnowienia/uzupełnienia infrastruktury.
Ponadto, zebrano (w oparciu o przesłane we współpracy z LOT KOCIEWIE zapytania) dane
z poziomu gmin, powiatów oraz nadleśnictw z obszaru Kociewia na terenie województwa
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, dotyczącego istniejącej i planowanej infrastruktury
rowerowej.
Dane te stanowią uzupełnienie audytu szlaków rowerowych i pozwoliły określić realne
przyszłe możliwości poprawy / rozbudowy sieci szlaków w oparciu o planowane działania
gmin, powiatów i nadleśnictw.

2. Historia i przyszłość Kociewskich Tras Rowerowych
Historia Kociewskich Tras Rowerowych liczy blisko 20 lat. Pierwsza trasa rowerowa
na Kociewiu wyznaczona została w roku 2001. Był to czarny szlak rowerowy Doliny Dolnej
Wisły, biegnący po obu jej brzegach w województwach: kujawsko-pomorskim i pomorskim.
W latach 2003-2005 samorządy lokalne wytyczyły znakowane i nieznakowane szlaki
rowerowe oraz trasy rowerowe w gminach: Stara Kiszewa, Starogard Gdański i Zblewo. Były
one początkiem sieci „Kociewskich Tras Rowerowych”, którą od początku wspiera
i koordynuje Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.
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W roku 2006 zrealizowana została wspólna inicjatywa gmin powiatu tczewskiego oraz
gminy Nowe i Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE w postaci Szlaku Grzymisława
(od imienia pomorskiego księcia świeckiego i lubiszewsko-tczewskiego), prowadzącego
z Tczewa przez Pelplin i Gniew do Nowego.
Następnie w latach 2007-2008 powstała, również z inicjatywy Lokalnej Organizacji
Turystycznej KOCIEWIE, koncepcja sieci tras w powiecie starogardzkim, która dzięki
staraniom Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (z udziałem gmin powiatu
starogardzkiego) otrzymała w roku 2009 dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO WP
2007-2013). W ramach projektu wyznakowano 13 tras o łącznej długości 416 km oraz
wykonano 68 miejsc odpoczynku, tzw. PIT-STOPów.
W latach 2011-2018 sieć KTR została poszerzona na powiaty: tczewski i częściowo świecki.
Część tras wydłużono lub odnowiono (np. szlak Grzymisława, Szlak Dolnej Wisły), powstały
nowe szlaki (Rumiankowy, Tczewski, Starościński, Napoleona, Joannitów, Jabłoniowy).
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE jest administratorem tej sieci szlaków.
Odpowiada za ich wytyczanie, utrzymanie oraz częściowo za odnawianie oznakowania oraz
miejsc odpoczynku, monitoring stanu tras, dba o i ich promocję. Środki na ten cel
pochodzą z funduszy własnych organizacji oraz współfinansowania zadań przez samorządy
lokalne. Trasy są promowane poprzez wydawnictwa (mapy i przewodniki), filmy
promocyjne i działania online, w tym w social media. Organizowane są rajdy i pikniki
rowerowe.
Szlaki w sieci KTR mają jednolity standard oznakowania i kolorystykę (zgodny z przepisami
krajowymi oraz wytycznymi PTTK) oraz ujednolicone oznakowanie i wyposażenie miejsc
odpoczynku. Znaki to tabliczki metalowe typu R-1 oraz R-3, uzupełnione o znaki malowane
na drzewach. Natomiast tablice informacyjne są również jednakowe dla całej sieci
i nawiązują do standardu regionalnego.
Obecnie w sieci KTR na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego jest
około 830 km tras rowerowych. Dodatkowo około 230 km szlaków jest poza siecią KTR
(niektóre szlaki w woj. kujawsko-pomorskim czy Szlak Dolnej Wisły). Około 100 km szlaków
jest projektowanych - na etapie koncepcji. Na Kociewiu powstają nowe drogi rowerowe
i ciągi pieszo-rowerowe wysokiej jakości (jak np. na dawnej linii kolejowej Skarszewy Starogard Gdański, czy pomiędzy Smętowem Granicznym a Kopytkowem).
Zmiany w oczekiwaniach turystów rowerowych wobec infrastruktury turystyki
rowerowej sprawiają jednak, że obecnie jakość Kociewskich Tras Rowerowych,
szczególnie ich nawierzchnie i bezpieczeństwo, nie jest wystarczająca, aby były one
atrakcyjnym produktem turystycznym.
Z tego powodu Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE w roku 2019 zainicjowała
proces dyskusji na temat formy poprawy jakości i atrakcyjności sieci Kociewskich Tras
Rowerowych dla rowerzystów - turystów i mieszkańców.
Jednym z elementów, służących tej dyskusji, jest niniejszy projekt i opracowanie.
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3. Stan sieci szlaków KTR - podsumowanie
W ramach audytu ocenie poddano 724,3 km szlaków sieci KTR. Wizja pozwoliła
podsumować ich stan i specyfikę następująco:
A. FORMA ORGANIZACJI RUCHU
KTR to szlaki, poprowadzone przede wszystkim w ruchu ogólnym, razem z ruchem
samochodowym, po drogach o raczej niskim i bardzo niskim natężeniu ruchu pojazdów. Są
to często drogi leśne, polne i lokalne drogi asfaltowe.
Aż 94% wszystkich szlaków sieci KTR prowadzi w ruchu ogólnym (683,3 km).
Wydzielone drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe to nadal rzadkość na KTR. Łącznie jest
to 50 km (tylko 5,7%) całej sieci. Jest to bardzo niska wartość. Charakterystyka sposobu
poprowadzenia poszczególnych szlaków pod kątem organizacji ruchu przedstawiona jest
w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa szlaku

Długość
szlaku
(km)
724,3

[O]
ruch ogólny

km

%

[W]
wydzielone
drogi rowerowe
km

%

[C]
ciągi pieszorowerowe
km

%

683,3

94,3

19,6

2,7

21,4

3,0

1

Szlak Jabłoniowy

39,3

33,9

86,2

3,1

7,9

2,3

5,9

2

Szlak Jeziorny

71,1

69,5

97,7

0,0

0,0

1,6

2,3

3

Szlak Kaliski

21,3

20,7

97,2

0,0

0,0

0,6

2,8

4

Szlak Maternów

15,3

15,2

99,3

0,0

0,0

0,1

0,7

5

Szlak Rumiankowy

18,7

18,7

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Szlak Starogardzki

52,1

47,2

90,6

2,2

4,2

2,7

5,2

7

Szlak Borowiacki

64,5

62,0

96,1

2,5

3,9

0,0

0,0

8

Szlak Droga Połomska

28,5

25,8

90,5

0,0

0,0

2,7

9,5

9

Szlak Opata Wernera

42,9

39,3

91,6

0,0

0,0

3,6

8,4

10 Szlak św. Rocha

40,1

37,8

94,3

2,3

5,7

0,0

0,0

11 Szlak Tczewski

57,9

55,6

96,0

1,1

1,9

1,2

2,1

12 Szlak Grzymisława

98,3

94,0

95,6

3,1

3,2

1,2

1,2

13 Szlak Joannitów

57,4

53,6

93,4

3,5

6,1

0,3

0,5

14 Szlak Napoleona

29,7

29,7

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 Szlak Słonecznikowy

49,3

46,9

95,1

0,0

0,0

2,4

4,9

16 Szlak Starościński

37,9

33,4

88,2

1,8

4,7

2,7

7,1

Tabela 1. Sposób poprowadzenia szlaków KTR (organizacja ruchu). Opracowanie własne
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B. BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW
Z uwagi na sposób poprowadzenia tras (w 95 % w ruchu ogólnym), rowerzysta co do zasady
porusza się na KTR głównie wspólnie z samochodami.
Pozostałe ok. 5 % tras prowadzi po drogach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych.
Projektanci tras wytyczyli je w taki sposób, aby prowadziły one głównie drogami lokalnymi,
o małym ruchu pojazdów. Są to przeważnie drogi gminne i powiatowe o nawierzchni
asfaltowej (51,9 %). Ponadto duża część tras (37 %) prowadzi drogami gruntowymi
o nawierzchni różnej jakości. Są to różnego rodzaju i jakości drogi polne i leśne. Drogi
te są bezpieczne dla rowerzystów z uwagi na małe natężenie ruchu pojazdów oraz
ich niską prędkość. Dalsze kilka procent tras to drogi utwardzone o nawierzchni różnej
jakości i przejezdności, o nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej, płyt lub bruku.
Za względnie niebezpieczne uznano łącznie 6,52 kilometrów dróg, po których prowadzą
KTR. Przy analizie zagrożeń brano pod uwagę następujące parametry, które określają
względne zagrożenia dla rowerzystów: duże natężenie ruchu pojazdów (liczba pojazdów),
duża rzeczywista prędkość pojazdów, brak poboczy lub rosnące w skrajni drogi drzewa,
ograniczona widoczność. Poniższa tabela zawiera wykaz najbardziej niebezpiecznych
odcinków na KTR:
Lp.

Nazwa szlaku

1 Szlak Jabłoniowy
2 Szlak Jeziorny
3 Szlak Jeziorny
4 Szlak Jeziorny
5 Szlak Kaliski
6 Szlak Starogardzki
7 Szlak Borowiacki
8 Szlak Opata Wernera
9 Szlak Opata Wernera
10 Szlak Tczewski

Długość Komentarz
250 m DK 91, msc. Miłobądz
30 m DW 222, przejazd w okolicach msc. Trzcińsk
200 m DK 22, msc. Szpęgawsk
1600 m DK 22, msc. Starogard Gdański
30 m DK 22, przejazd w msc. Piece
1400 m DK 22, msc. Czarna Woda
400 m DK 22, msc. Czarna Woda
30 m DK 22, przejazd w msc. Sucumin
500 m DK 229, przejazd pod autostradą A1 (m. Ropuchy)
1100 m DW 224, msc. Tczew

11 Szlak Grzymisława

30 m DK 91, przejazd w msc. Tczew

12 Szlak Grzymisława

30 m DK 91, przejazd w msc. Gniew

13 Szlak Grzymisława

30 m DK 91, przejazd w msc. Nicponia

14 Szlak Grzymisława

200 m DK 91, msc. Nowe

15 Szlak Joannitów

400 m DW 224, msc. Stanisławie

16 Szlak Napoleona

200 m DK 91, msc. Nowe

17 Szlak Słonecznikowy

30 m DK 22, przejazd w msc. Piece

18 Szlak Słonecznikowy

30 m DK 22, przejazd w msc. Kamienna Karczma

19 Szlak Starościński

30 m DK 22, przejazd w msc. Bytonia

Tabela 2. Niebezpieczne odcinki na KTR. Opracowanie własne
Dokument realizowany jest w ramach projektu "Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania analityczne, szkoleniowe
i promocyjne", który finansowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Zidentyfikowano dodatkowo łącznie około 30 skrzyżowań, których pokonanie stwarza
potencjalne zagrożenie dla użytkowników. Znajdują się głównie przy drogach krajowych
(nr 91 i 22) w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Gniewie i innych miejscowościach,
położonych przy tych drogach krajowych.
Podsumowując, KTR są szlakami o względnie wysokim poziomie bezpieczeństwa
użytkowników (rowerzystów). Jest tak jednak kosztem komfortu jazdy rowerzystów,
gdyż głównym czynnikiem, zwiększającym ich bezpieczeństwo, jest stan nawierzchni
trasy. Ogranicza on liczbę i ruch pojazdów mechanicznych.
Jednak niezbędne jest zwiększenie liczby wydzielonych dróg rowerowych i ciągów
pieszo-rowerowych, po których poprowadzone zostaną trasy, nawet kosztem
zmniejszenia liczby szlaków i ich długości. Pozwoli to na podniesienie jakości całej
sieci szlaków i zwiększenie satysfakcji użytkowników KTR.
C. PRZEJEZDNOŚĆ I NAWIERZCHNIE SZLAKÓW
KTR to szlaki, które nie posiadają jednolitej nawierzchni. Na jednym szlaku występuje
zwykle i naprzemiennie kilka rodzajów nawierzchni, od gładkich asfaltów po nieprzejezdne
piachy i bruki. Z tego powodu nie da się szlaków podzielić na podstawie kryterium
przejezdności względem typu użytkownika - występuje zbyt wiele rodzajów nawierzchni.
W zasadzie jedynym rowerem, który sprawdzi się na KTR, jest rower typu MTB. Jakość
KTR oraz ich przejezdność nie odpowiada oczekiwaniom współczesnych rowerzystom.
Sprawia to, że KTR w obecnym kształcie nie są atrakcyjnym produktem turystycznym.
Około połowy całej długości tras (51,9 %) prowadzi po asfalcie. Pozostała część (48 %)
to nawierzchnie bardzo zróżnicowane. Są to drogi gruntowe różnej jakości (37 %),
a pozostała część (11 %) to różnego rodzaju płyty betonowe, kostka, bruki itp.
Blisko 23 % długości szlaków posiada nawierzchnię, która stwarza poważne problemy
w jeździe rowerem - są to drogi gruntowe złej jakości, płyty betonowe, bruki itp. W tym
85,2 km (11,8 %) to drogi gruntowe złej jakości, po których w zasadzie da się jechać tylko
rowerem MTB.
Charakterystyka nawierzchni
w poniższej tabeli:

szlaków

pod

kątem

nawierzchni

przedstawiona

jest

Dokument realizowany jest w ramach projektu "Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez działania analityczne, szkoleniowe
i promocyjne", który finansowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Długość
(km

[A]
asfalt

[P] płyty
betonowe
duże

[K]
polbruk

Nazwa szlaku
724,3

km

%

km

%

km

%

[T]
płyty betonowe
małe
km

%

[G]
nawierzchnia
gruntowa

[Z]
nawierzchnia
złej jakości

[B]
bruk, kostka
kamienna

km

%

km

%

km

%

376,2

52.0

29,2

4,0%

4,6

0,6

28,4

3,9

182,4

25,2

85,2

11,8

18,3

2,5

Szlak Jabłoniowy

39,3

21,3

54,1

2,3

5,9

0,0

0,0

7,1

18,1

5,2

13,2

1,4

3,6

2,0

5,1

Szlak Jeziorny

71,1

30,4

42,7

1,6

2,3

1,5

2,1

3,4

4,8

26,3

37,0

6,2

8,7

1,7

2,4

Szlak Kaliski

21,3

8,1

38,0

0,6

2,8

1,0

4,7

1,3

6,1

9,9

46,5

0,0

0,0

0,4

1,9

Szlak Maternów

15,3

14,0

91,4

0,1

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,3

0,3

2,0

0,7

4,6

Szlak Rumiankowy

18,7

14,4

77,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,3

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Szlak Starogardzki

52,1

25,0

48,1

3,3

6,3

0,0

0,0

1,1

2,1

9,9

19,0

9,4

18,0

3,4

6,5

Szlak Borowiacki

64,5

34,7

53,8

1,3

2,0

0,0

0,0

1,1

1,7

11,0

17,1

15,7

24,3

0,7

1,1

Szlak Droga Połomska

28,5

14,3

50,1

2,7

9,5

0,0

0,0

0,4

1,4

2,3

8,1

8,6

30,2

0,2

0,7

Szlak Opata Wernera

42,9

18,1

42,2

3,6

8,4

0,1

0,2

2,5

5,8

15,9

37,1

2,3

5,4

0,4

0,9

Szlak św. Rocha

40,1

22,8

56,9

2,3

5,7

0,0

0,0

1,1

2,7

13,5

33,7

0,2

0,5

0,2

0,5

Szlak Tczewski

57,9

46,5

80,3

1,4

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

12,3

1,4

2,4

1,5

2,6

Szlak Grzymisława

98,3

63,3

64,4

3,2

3,3

1,5

1,5

4,7

4,8

18,6

18,9

5,2

5,3

1,8

1,8

Szlak Joannitów

57,4

28,7

50,1

3,0

5,2

0,2

0,3

1,5

2,6

14,2

24,7

7,3

12,7

2,5

4,4

Szlak Napoleona

29,7

13,8

46,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,6

45,8

2,3

7,7

0,0

0,0

Szlak Słonecznikowy

49,3

8,6

17,4

1,4

2,8

0,3

0,6

2,4

4,9

16,2

32,9

18,6

37,7

1,8

3,7

Szlak Starościński

37,9

12,2

32,2

2,4

6,3

0,0

0,0

1,8

4,7

14,2

37,6

6,3

16,6

1,0

2,6

Tabela 3. Nawierzchnie szlaków sieci KTR. Opracowanie własne

4. Oznakowanie sieci szlaków KTR
Jednym z wyróżników sieci „Kociewskich Tras Rowerowych” jest ich jednolite
oznakowanie. Wspólny standard znakowania został wdrożony przez Lokalną Organizację
Turystyczną KOCIEWIE wspólnie z samorządami i nadleśnictwami, które wspierają
utrzymanie infrastruktury.

4.1. Oznakowanie podstawowe
Standardem znakowania szlaków KTR są znaki typu R-1 i R-3, zgodne z instrukcją znakarską
PTTK. Są to znaki metalowe w postaci tabliczek o wymiarach 20x20 cm (znaki R-1) oraz
20x40 cm (znaki R-3). Dodatkowo, stosuje się także znaki R-1 malowane o wymiarach
20x20 cm.
Zgodnie z instrukcją znakarską PTTK, stosuje się pięć kolorów szlaków rowerowych:






żółty
zielony
niebieski
czerwony
czarny

W przypadku szlaków rowerowych kolor nie odpowiada trudności, został on dobrany w taki
sposób, aby szlaki o jednym kolorze nie krzyżowały się.
W przypadku KTR nie stosuje się pomarańczowych znaków z grupy R-4, które wprowadzono
do przepisów w roku 2013. Szlaki sieci KTR mają charakter lokalny. Znaki R-4 pozostają
do oznakowania szlaków ponadlokalnych, biegnących przez Kociewie, np. Wiślanej Trasy
Rowerowej oraz Subregionalnej Trasy Rowerowej.

Oznakowanie malowane na drzewach – Szlak Borowiacki. Fot. Piotr Kończewski
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4.2. Oznakowanie uzupełniające
Uzupełniające oznakowanie szlaków rowerowych to np. znaki z grupy E (E-7-E-12),
pokazujące dojazd do atrakcji turystycznych:







E-7 (drogowskaz do przystani wodnej)
E-8 (drogowskaz do plaży/miejsca kąpielowego)
E-9 (drogowskaz do muzeum)
E-10 (drogowskaz do zabytku/dobra kultury)
E-11 (drogowskaz do zabytku przyrody)
E-12 (dojazd do szlaku rowerowego/miejsca odpoczynku)

Uzupełnieniem takich znaków są tabliczki nie objęte przepisami ruchu drogowego, które
wykonywane są przez gminy i organizacje turystyczne. Pokazują one dojazd do atrakcji
turystycznych w okolicy i są istotnym elementem systemu informacji turystycznej.
W niektórych przypadkach znaki takie ustawione są na drogach, po których prowadzą szlaki
KTR, ale niezależnie od samych szlaków rowerowych. Za ich ustawienie i utrzymanie
odpowiadają samorządy lokalne i organizacje turystyczne.
W przypadku sieci szlaków KTR powyższe oznakowanie nie jest stosowane systemowo.
Również same miejsca odpoczynku (PIT-STOPy) ani dojazd do nich nie jest oznakowany
na drodze. Skrzyżowania szlaków (węzły szlaków) oraz węzły komunikacyjne nie
są wyposażone w tablice, pokazujące schemat szlaków (tak, jak w przypadku szlaków
pieszych PTTK).
Możliwe jest systemowe uzupełnienie oznakowania KTR o powyższe elementy.

Oznakowanie dodatkowe kierunkowe na terenie Gminy Gniew. Fot. Piotr Kończewski
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4.3. Tablice informacyjne
Wspólnym elementem sieci szlaków KTR są jednolite tablice informacyjne, które wykonała
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE na miejscach odpoczynku (punktach
infrastruktury postojowej – tzw. PIT-STOPach).
Znajdują się ona na całym terenie Kociewia, a ich standard graficzny nawiązuje do systemu
identyfikacji wizualnej województwa, stosowanego w poprzednich latach w regionie
pomorskim.
Wykonanie i utrzymanie tych tablic leży w gestii Lokalnej Organizacji Turystycznej
KOCIEWIE oraz samorządów lokalnych.

Tablica informacyjna na jednym z PIT-STOPów. Fot. Piotr Kończewski
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4.4. Stan i jakość oznakowania oraz potrzeby informacyjne
Oznakowanie szlaków KTR powstawało w ciągu blisko 15 lat (od 2003 do 2018 roku)
W związku z tym stan oznakowania jest zróżnicowany, w zależności od czasu jego
wykonania oraz stanu zachowania danego szlaku.
Szlaki KTR oznakowane są generalnie dość dobrze, ale zdarzają się istotne braki
w oznakowaniu. Powstały także nowe drogi rowerowe, które pozwalają na przeniesienie
niektórych szlaków na lepsze i bezpieczniejsze odcinki dróg. Z tego powodu oznakowanie
szlaków wymaga uzupełnienia. Część znaków malowanych zatarła się w wyniku warunków
atmosferycznych lub znajdowała się na drzewach, wyciętych przez leśników. Zaś część
tabliczek znaków uległa zniszczeniu z przyczyn naturalnych, lub w wyniku aktów
wandalizmu.
Za odnawianie i monitoring szlaków odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,
która systematycznie i wspólnie z gminami dba o odnawianie szlaków. Akcje
konserwacyjne prowadzone są w trybie ciągłym (przy okazji innych działań w terenie)
oraz wspólnie z gminami.
W tym zakresie zidentyfikowano następujące kluczowe potrzeby oraz zadania:








uzupełnienie oznakowania liniowego sieci KTR, w szczególności oznakowania
kluczowych skrzyżowań
zmiana oznakowania malowanego (m.in. na drzewach, obiektach) na oznakowanie
umieszczone na metalowych tabliczkach, podczepianych do konwencjonalnego
oznakowania drogowego lub stawianych na samodzielnych słupkach
oznakowanie węzłów szlaków (tablice i schematy, pokazujące sieć tras)
oznakowanie węzłów komunikacyjnych (Tczew, Pelplin, Smętowo Graniczne i inne
miasta, które stanowią węzły komunikacyjne). Takie oznakowanie powinno być
wykonane w pobliżu dworców i węzłów przesiadkowych
integracja oznakowania z portalem turystycznym szlaków KTR. Dla ułatwienia
nawigacji online - wprowadzenie kodów QR na tablice, pozwalających na
sprawdzenie trasy w internecie poprzez skanowanie tego kodu przez użytkownika,
stojącego przy danej tablicy.

Przykładowe oznakowanie – Szlak Starogardzki. Fot. Piotr Kończewski
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5. Miejsca odpoczynku (PIT-STOPy)
Miejsca odpoczynku są istotnym uzupełnieniem szlaków rowerowych.
na schronienie się przed deszczem, spożycie posiłku, regenerację sił na trasie.

Pozwalają

Składają się zwykle z wiaty, miejsca parkowania rowerów, tablicy informacyjnej, kosza
na śmieci. Czasami są także wyposażone w toaletę przenośną lub stałą.

5.1. Typy i rodzaje miejsc odpoczynku
W przypadku KTR, miejsca odpoczynku posiadają wspólny standard i ujednolicone
wyposażenie. W zależności od zakresu wyposażenia, w ramach sieci KTR wyróżnia się trzy
rodzaje miejsc odpoczynku (PIT-STOPów):




PIT-STOP typ A, wyposażony w: tablicę informacyjną
PIT-STOP typ B, wyposażony w: tablicę informacyjną, ławkę, kosz na śmieci, stojaki
na rowery
PIT-STOP typ C, wyposażony w: tablicę informacyjną, ławkę, kosz na śmieci, stojaki
na rowery, wiatę z ławkami i stołem

Dodatkowo, na trasach o randze regionalnej (Wiślana Trasa Rowerowa) miejsca
odpoczynku i ich oznakowanie wykonywane jest w standardzie Pomorskich Tras
Rowerowych.
Miejsca te w zasadzie nie wchodzą w sieć KTR, jednak po wybudowaniu Wiślanej Trasy
Rowerowej również ona stanie się istotnym elementem sieci KTR.

PIT-STOP typu C - Leśniczówka Leśnia Jania. Fot. Piotr Kończewski
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5.2. Lokalizacja miejsc odpoczynku na KTR
Lp.

Lokalizacja miejsca
odpoczynku

Komentarz
Numeracja wg dokumentacji projektu z roku 2010 pn. „Oznakowanie turystycznych tras
rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”

1

Pogódki

PIT-STOP typu A (05)

2

Kopytkowo

PIT-STOP typu A (06)

3

Cegielnia

PIT-STOP typu A (15)

4

Zblewo PKP

PIT-STOP typu A (16)

5

Pinczyn

PIT-STOP typu A (18)

6

Kleszczewo

PIT-STOP typu A (19)

7

Semlin

PIT-STOP typu A (20)

8

Piesienice

PIT-STOP typu A (21), zlikwidowano

9

Sucumin

PIT-STOP typu A (22)

10

Pod Wygodą Sumin

PIT-STOP typu A (23)

11

Płaczewo

PIT-STOP typu A (24)

12

Dąbrówka

PIT-STOP typu A (25), zlikwidowano

13

Pączewo

PIT-STOP typu A (26)

14

Kokoszowy

PIT-STOP typu A (29)

15

Szpęgawsk

PIT-STOP typu A (30)

16

Klonówka

PIT-STOP typu A (31)

17

Zblewo

PIT-STOP typu A (32)

18

Czarna Woda

PIT-STOP typu A (33)

19

Kazub

PIT-STOP typu A (34)

20

Iwiczno

PIT-STOP typu A (35)

21

Osieczna

PIT-STOP typu A (36)

22

Kaliska

PIT-STOP typu A (38)

23

Borzechowo

PIT-STOP typu A (39)

24

Szteklin

PIT-STOP typu A (40)

25

Lubichowo

PIT-STOP typu A (41)

26

Czarnylas

PIT-STOP typu A (47)

27

Smętowo Graniczne

PIT-STOP typu A (50), zlikwidowano

28

Lalkowy

PIT-STOP typu A (51)

29

Kasparus

PIT-STOP typu A (52)

30

Osiek

PIT-STOP typu A (53)

31

Skórcz

PIT-STOP typu A (54), zlikwidowano

32

Obozin

PIT-STOP typu A (55)

32

Skórzenno

PIT-STOP typu A (59), zlikwidowano
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33

Trzcińsk

PIT-STOP typu B (03)

34

Bolesławowo

PIT-STOP typu B (04)

35

Skarszewy

PIT-STOP typu B (05)

36

Szczodrowo

PIT-STOP typu B (06)

37

Leśniczówka Jastrzębce

PIT-STOP typu B (08)

38

Piece

PIT-STOP typu B (14)

39

Cis

PIT-STOP typu B (15)

40

Bobowo

PIT-STOP typu B (16)

41

Krąg

PIT-STOP typu B (18)

42

Jezioro Wygonin

PIT-STOP typu B (20)

43

Wirty

PIT-STOP typu B (22)

44

Wda

PIT-STOP typu B (24)

45

Leśniczówka Kałębnica

PIT-STOP typu B (25)

46

Bartel Wielki

PIT-STOP typu B (29)

47

Leśniczówka Szpęgawsk

PIT-STOP typu B (35)

48

Grabowiec

PIT-STOP typu C (02)

49

Grabowo

PIT-STOP typu C (04)

50

Płociczno

PIT-STOP typu C (05)

51

Las Szpęgawski

PIT-STOP typu C (06)

52

Czarna Woda

PIT-STOP typu C (10)

53

Czubek

PIT-STOP typu C (11)

54

Starzyska

PIT-STOP typu C (12)

55

Osieczna

PIT-STOP typu C (13)

56

Las Młynki

PIT-STOP typu C (14)

57

Młynki

PIT-STOP typu C (15)

58

Błędno

PIT-STOP typu C (16)

59

Bączek

PIT-STOP typu C (17)

60

Wdecki Młyn

PIT-STOP typu C (18)

61

Leśniczówka Leśna Jania

PIT-STOP typu C (19)

62

Leśniczówka Czarne

PIT-STOP typu C (20)

63

Sumin

PIT-STOP typu C (22)

64

Ocypel

PIT-STOP typu C (23)

65

Lubichowo

PIT-STOP typu C (24)

66

Skórcz

PIT-STOP typu C (25)

67

Duże Krówno

PIT-STOP typu C (26)

Tabela 4. Miejsca odpoczynku w ramach sieci KTR. Opracowanie własne
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5.3. Stan infrastruktury odpoczynkowej i potrzeby w tym zakresie
Większość miejsc odpoczynku w ramach sieci KTR powstała w roku 2010, w ramach
projektu „Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz
z budową infrastruktury towarzyszącej”, finansowanego z RPO WP 2007-2013.
Obiekty te mają blisko 10 lat, więc ich stopień zużycia jest już znaczny. Widoczna jest
także miejscami dewastacja wyposażenia.
W zakresie infrastruktury odpoczynkowej zidentyfikowano następujące kluczowe potrzeby
oraz zadania:







odnowienie / rozbudowa istniejącej infrastruktury miejsc odpoczynku
zmiana lokalizacji wybranych miejsc odpoczynku
budowa kolejnych miejsc odpoczynku w miejscach szczególnie często odwiedzanych
przez rowerzystów oraz bardzo atrakcyjnych
likwidacja niektórych miejsc odpoczynku, znajdujących się w miejscach rzadko
odwiedzanych przez rowerzystów lub szczególnie często niszczonych przez wandali
aktualizację oraz odnowienie tablic na miejscach odpoczynku
oznakowanie dojazdu do miejsc odpoczynku

Uszkodzone i zdewastowane elementy infrastruktury postojowej. Fot. Piotr Kończewski
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6. Plany i działania partnerów - w oparciu o analizę dokumentów
W ramach zadania obok wizji lokalnych i danych przekazanych przez Lokalną Organizację
Turystyczną KOCIEWIE dokonano analizy dokumentów (opracowań, inwentaryzacji, itp.)
dotyczących KTR (Kociewskich Tras Rowerowych), w celu identyfikacji istotnych braków
w sieci szlaków i ich infrastrukturze.
W tym celu do wszystkich gmin i powiatów oraz nadleśnictw z obszaru Kociewia wysłano
zapytania, dotyczące kwestii infrastruktury turystyki rowerowej.
Zapytanie skierowano do następujących podmiotów:


Powiat tczewski (starostwo)



Powiat starogardzki (starostwo)



Gminy powiatu tczewskiego [ 6 ]



Gminy powiatu starogardzkiego [ 13 ]








gmina Tczew (wiejska)
gmina Tczew (miejska)
gmina Pelplin
gmina Subkowy
gmina Morzeszczyn
gmina Gniew



Powiat świecki (starostwo)



Gminy powiatu świeckiego [ 11 ]












gmina Świecie
gmina Nowe
gmina Bukowiec
gmina Dragacz
gmina Drzycim
gmina Jeżewo
gmina Lniano
gmina Osie
gmina Pruszcz
gmina Świekatowo
gmina Warlubie














gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina



Nadleśnictwa [ 5 ]






Starogard Gdański (wiejska)
Starogard Gdański (miejska)
Skórcz (miejska)
Skórcz (wiejska)
Bobowo
Skarszewy
Lubichowo
Osiek
Osieczna
Czarna Woda
Smętowo Graniczne
Zblewo
Kaliska
Lubichowo
Starogard
Osie
Dąbrowa

Zapytanie obejmowało prośbę o wskazanie:





planów, dokumentów, strategii, dotyczących planów rozwoju infrastruktury
rowerowej w perspektywie roku 2020 i lat kolejnych
analiz, raportów, badań, dotyczących turystyki rowerowej na Kociewiu,
posiadanych lub zleconych przez te jednostki
inwestycji w infrastrukturę rowerową, zrealizowanych w ostatnich latach
planów i projektów, dotyczących inwestycji w infrastrukturę rowerową w kolejnych
latach.

Na 38 wysłanych zapytań zwrotnie otrzymano informacje z 30 instytucji. W pozostałych
przypadkach odpowiedzi zwrotnej nie otrzymano i dane uzupełniono w oparciu
o informacje, zgromadzone online. Ponadto zweryfikowano plany instytucji,
odpowiedzialnych za rozbudowę dróg krajowych (GDDKiA) oraz wojewódzkich (zarządy
dróg wojewódzkich w Gdańsku i Toruniu).
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Z uwagi na fakt, iż analiza prowadzona była w roku 2019, który stanowi końcowy okres
perspektywy unijnej 2014-2020, większość gmin i powiatów nie posiada obecnie aktualnych
dokumentów strategicznych. Przeanalizowane dokumenty nie obejmowały zwykle tematyki
rowerowej.
Szerzej informacje te opisane były w przypadku miasta Tczewa, gdzie tczewski oficer
rowerowy dokładnie przedstawił plany miasta w zakresie rozwoju infrastruktury
rowerowej, jak też pozostałych działań, dotyczących poprawy warunków jazdy rowerem
w Tczewie i promocji ruchu rowerowego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę informacji, które znajdują się w dokumentach i strategiach
publikowanych na poziomie gmin, powiatów i nadleśnictw, podstawowym źródłem
informacji stały się dokumenty Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE, uzupełnione
o inwentaryzację istniejących i potencjalnych szlaków oraz tras rowerowych na Kociewiu
(powiaty: tczewski i starogardzki).
Z kolei w przypadku nadleśnictw ich dokumenty planistyczne - Plany Urządzania Lasów
oraz leśne operaty drogowe - nie uwzględniają wydzielenia kwestii infrastruktury
rowerowej z pozostałych działań, więc nie były one przedmiotem analizy.
Synteza zgromadzonych informacji przedstawiona jest poniżej:

1. POWIATY:
1.1.

Powiat starogardzki


infrastruktura istniejąca: 13 km (7 dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych)
przy drogach powiatowych (w całości kostka betonowa bezfazowa)









plany (2020):



1.2.

2707G, ulica Skarszewska w Starogardzie Gd. (odc. od DK 22 do wjazdu
na cmentarz komunalny - Łapiszewo), 2,7 km
2707G, ulica Starogardzka w Skarszewach ( odc. od skrzyżowania wjazdu
do ośrodka Borówno do ronda DW 224), 1,1 km
2711G ulica Lubichowska w Starogardzie Gd. ( odc. od wjazdu do Star-Wik
do skrzyżowania z DP 2715G –Dąbrówka, 3,8 km
2407G Frank - Kaliska, 1,3 km
2407G Kaliska - Cieciorka, 1,8 km
2407G DK22-Radziejewo-Borzechowo-Osieczna-Szlachta, ciąg pieszo-rowerowy
na ul. Szkolnej w m. Borzechowo (2,2 km)

Droga DP nr 2711G kontynuacja ścieżki rowerowej na odc. od wjazdu
skrzyżowania z DP 2715G –Dąbrówka do Płaczewa (1,6 km)
Droga DP 2707G Ulica Skarszewska w Starogardzie Gd. odc. od cmentarza
komunalnego do zjazdu na wysypisko śmieci w Linowcu (1,2 km)

Powiat tczewski


infrastruktura istniejąca: 6,2 km (3 drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe przy
drogach powiatowych), w całości kostka betonowa






2810 G (Tczew - Gorzędziej - Rybaki - Gręblin), 0,6 km
2864G (30 Stycznia w Tczewie), 0,8 km
2714G (Damaszka - Boroszewo - Swarożyn), 4,8 km

PitStop Małe Walichnowy
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plany (2019):



1.3.

Pelpin - Kulice (1,2 km), pas ruchu dla rowerów - częściowo dwukierunkowy (?)
nawierzchnia bitumiczna / polbruk
bitumiczna droga rowerowa i ciąg pieszy na moście tczewskim 1,05 km

Powiat świecki


infrastruktura istniejąca: 8,4 km dróg rowerowych (4 lokalizacje), wykonane
z polbruku, ok. 16 km dróg rowerowych wybudowanych przez gminy na drogach
powiatowych, łącznie 6 lokalizacji, nawierzchnie w całości bitumiczne:













1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki, 0,5 km
1266C Błądzim - Pruszcz - Zbrachlin, 5,5 km
1204G, Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa, 2,1 km
1048C Osie - Warlubie, 0,4 km
1286C Morsk - Świecie - Dworzysko, 3,3 km (wspólnie z gminą)
1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie, 1,1 km (wspólnie z gminą)
1285C Dworzysko - Topolno, 4 km (wspólnie z gminą)
1213C i 1215C Osie - Drzycim - Wałkowiska - Jeżewo, 3,6 km (wspólnie z gminą)
1259C, 1242C, Sulnowo - Sulnówko, Drzycim - Sulnówko - Świecie, 1,1 km
(wspólnie z gminą)
1029C Zdroje - Wierzchy, 2,5 km, (wspólnie z gminą)

plany: brak informacji

2. GMINY - POWIAT TCZEWSKI
2.1.

Tczew (gmina miejska)


infrastruktura istniejąca:










25,8 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (w tym 14,8
bitumicznych), z czego ponad 16 km powstało po roku 2015
z tego 5,8 km to drogi rowerowe, 15,8 km to separowane drogi rowerowe i ciągi
pieszo-rowerowe, a 4,2 km to mieszane ciągi pieszo-rowerowe
liczba stojaków rowerowych typu u-kształtne (komunalne i prywatne) to: 752
szt. (1504 miejsc parkingowych; 25 miejsc/1000 mieszkańców) + 160 szt.
stojaków z Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO
kontraruch rowerowy. Ulice jednokierunkowe oraz z zakazem ruchu
z dopuszczonym ruchem rowerów „pod prąd”: 27 na 33 ulice (3,4 na 3,7 km).
5 miejskich, 1 TCSiR oraz 5 prywatnych stacji naprawy rowerów.
działania planistyczne, monitoring, promocja (imprezy itp.)

plany:








Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie Miasta Tczewa – 200 m na odcinku od
mostu na ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Kolejową
Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Przebudowa
ulicy Gdańskiej w Tczewie – 450 m na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej
z ul. Pomorską do wiaduktu 800-lecia im. Macieja Płażyńskiego
Budowa drogi dla rowerów na ul. Żwirki od al. Kociewskiej do ul. Armii
Krajowej - 450 m
Wykonanie projektu oraz budowa drogi rowerowej na ul. Konarskiego – 250 m
Wprowadzenie strefy tempo 30 na os. Za Parkiem, os. Bajkowe oraz os. Bema.
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2.2.

Tczew (gmina wiejska)


infrastruktura istniejąca: 2 odcinki:





realizacja Wiślanej Trasy Rowerowej z miejscem postojowym koło DK 22
podpisanie listu intencyjnego na rzecz realizacji „Subregionalnej Trasy
Rowerowej”

Pelplin


infrastruktura istniejąca





Pelplin, ul. Wybickiego - Sambora (0,3 km), jako przedłużenie drogi rowerowej
na obwodnicy Pelplina, kostka
okolice hali sportowej, 50 m

Plany





2.4.

około 243 mb ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Tczewskiej w Rokitkach w
2017 r. (kostka betonowa czerwona)
2018 r. w Parku Szpęgawa została zrobiona ścieżka pieszo rowerowa o długości
około 300m z masy bitumicznej czarnej.

plany:



2.3.

Opracowanie i uchwalenie przez Radę Miejską w Tczewie strategii „Polityka
Rowerowa Miasta Tczewa do 2030 roku”

Wiślana Trasa Rowerowa, 0,8 km na wale w Międzyłężu (bitumiczna)
miejsca odpoczynku na WTR (Małe Walichnowy, Międzyłęż)
Rożental, ok. 0,5 km
Rożental, ul. Starogardzka

Gniew


infrastruktura istniejąca:


budowa Wiślanej Trasy Rowerowej (miejsca postojowe przy drodze powiatowej:

Wielkie Walichnowy, Polskie Gronowo, Gniew, Jaźwiska oraz Opalenie


plany: w najbliższych latach kolejne inwestycje nie są planowane poza
oznakowaniem Wiślanej Trasy Rowerowej (2020/21)

2.5.

2.6.

Subkowy


infrastruktura istniejąca: brak



plany: budowa dwóch miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej

Morzeszczyn
Brak inwestycji i planów

3. Gminy - powiat starogardzki
3.1.

Starogard Gdański (miasto)


infrastruktura istniejąca:



7,83 km ścieżek rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 22 (obustronne drogi
rowerowe z polbruku)
1,45 km ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich
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infrastruktura istniejąca:






Krąg - Żabno (dawna linia kolejowa) 2 km bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego,
zagospodarowanie mostu na Wierzycy, dwa miejsca odpoczynku, parking
Janowo - Owidz, 2,4 km bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego
Dąbrówka, 1 km, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy

plany:



Owidz - Barchnowy, 1, 7 km bitumicznej drogi rowerowej
Krąg - Bączek, 4,1 km ciągu pieszo-rowerowego po dawnej linii kolejowej

Czarna Woda

3.3.


infrastruktura istniejąca:





Czarna Woda, ul. Dworcowa (0,2 km), polbruk
Czarna Woda, ul. Mickiewicza (0,4 km), polbruk

plany:


Czarna Woda (wzdłuż DK 22) - inwestycja GDDKiA

Kaliska

3.4.


infrastruktura istniejąca:




Dąbrowa - Piece, 4 km bitumicznej drogi rowerowej wzdłuż DK 22

plany:




Kaliska - Bartel Wielki, szutrowa ścieżka rowerowa o dł. 2,5 km, wspólnie z Ndl. Kaliska
Frank - Iwiczno (DP 2407G), wspólnie ze starostwem powiatowym, ok. 1,5 km
Szlak Słonecznikowy

Skarszewy

3.5.


infrastruktura istniejąca:




plany: brak szczegółowych informacji

Starogard Gdański (gmina)

3.2.


4,508 km ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych
13,699 km ścieżek rowerowych przy drogach gminnych
Inwestycje w ostatnich latach:
ul. Zielona - 1075 m,
ul. Powstańców Warszawskich - 600 m,
ul. Traugutta 896 m,
ul. Nowowiejska - 554 m,
ul. Kościuszki - 280 m,
ul. Jabłowska 1030 m,
ul. Kolejowa 760 m,
ul. Aleja Wojska Polskiego - 540 m,
ul. Kopernika - 100 m

Skarszewy - Borówno - Bolesławowo (2010), ciąg pieszo-rowerowy z polbruku, 5 km

plany:



Borówno - Bączek (po dawnej linii kolejowej), 3,1 km bitumicznej drogi rowerowej
(pozostanie 1 km do granicy gminy Starogard Gdański i 2 km Bolesławowo - Skarszewy)
Budowa Subregionalnej Trasy Rowerowej w gminie Skarszewy
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Smętowo Graniczne

3.6.


infrastruktura istniejąca:




Smętowo - Smętówko - Kopytkowo (2,25 km, nawierzchnia bitumiczna, droga rowerowa i
ciąg pieszo-rowerowy)

plany:



Kopytkowo - Frąca (2,1 km)
Frąca - Lalowy (2,5 km)

Zblewo

3.7.


infrastruktura istniejąca:







P2704G, Borzechowo (DW 214) - Wirty (parking), 2,2 km bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy
P2702G, Zblewo - Pinczyn (1,05 km), ciąg pieszo-rowerowy z kostki
P2703, Semlin DK22 - Kleszczewo Kościerskie, 0,76 km
łącznie 12 km ciągów p-r i chodników

plany:



trasa dookoła arboretum (inwestycja Nadleśnictwa Kaliska)
Budowa drogi rowerowej wzdłuż DK 22 od granicy z gminą Kaliska do skrzyżowania z DW
214 w Zblewie (inwestycja GDDKiA)

Bobowo

3.8.

Gmina Bobowo jako informacje nt. inwestycji przekazała mapki Kociewskich Tras
Rowerowych. Założyć można więc, że brak w tej gminie własnych inwestycji i planów.

Lubichowo

3.9.

Brak inwestycji i planów
3.10.

Osieczna

Brak inwestycji i planów
3.11.

Osiek

3.12.

Skórcz (miasto)

3.13.

Skórcz (gmina)

Te gminy nie udzieliły informacji zwrotnej.

4. Gminy - Powiat świecki
Gmina Dragacz

4.1.


infrastruktura istniejąca: brak inwestycji



plany: budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa, 2,5 km, zadanie z roku 2019,
nie zrealizowane

Gmina Jeżewo

4.2.


infrastruktura istniejąca: chodnik / ciąg pieszo-rowerowy, 0,12 km, Jeżewo



plany: brak informacji
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Gmina Nowe

4.3.


infrastruktura istniejąca: trasa Nowe - Twarda Góra po dawnym torowisku, ok. 5 km



plany: bikegarden w Nowym

Gmina Osie

4.4.


infrastruktura istniejąca - 15,1 km:









Osie stacja kolejowa – Drzycim, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy, 3,4 km
Wałkowiska - Jeżewo, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy, 1,1 km
Tleń - Osie, 5,4 km, kostka
Tleń - Lniano, 0,8 km, kostka
Zdroje - Wierzchy, 0,7 km, kostka
Osie - Miedzno, 3,4 km, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy

plany: bitumiczny ciąg pieszo - rowerowy o długości 1,5 km wzdłuż drogi powiatowej
Osie – Radańska

Gmina Świecie

4.5.


infrastruktura istniejąca:








Sulnowo, ciąg pieszo-rowerowy z kostki, 0,6 km
Sulnówko, ciąg pieszo-rowerowy bitumiczny, 1,5 km
Świecie: ok. 5,2 km ścieżek rowerowych, głównie bitumicznych
Świecie - Dworzysko - Topolno - 9,6 km bitumicznej ścieżki rowerowej
Sulnówko - Kozłowo, 2,1 km, bitumiczna

plany:




Świecie, ul. Królowej Bony i Kazimierza Wielkiego (0,8 km, bitumiczna)
Świecie, ul. Cukrowników i ul. Wodna (0,5 km, bitumiczna)
Świecie - Czaple, ok. 7 km (wzdłuż WTR)

Gmina Świekatowo

4.6.


infrastruktura istniejąca: Świekatowo, 1,2 km z kostki betonowej



plany:




Świekatowo - Piaseczno, 2,5 km
Zalesie Królewskie, 2,5 km
Szewno, 3 km

4.7.

Gmina Bukowiec

4.8.

Gmina Drzycim

4.9.

Gmina Lniano

4.10.

Gmina Pruszcz

4.11.

Gmina Warlubie
Te gminy nie udzieliły informacji zwrotnej.
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5. Nadleśnictwa
Zapytania skierowano do pięciu nadleśnictw, których obszar obejmuje teren Kociewia.
Uzyskane odpowiedzi z czterech nadleśnictw miały charakter ogólny w związku z brakiem
wydzielania w dokumentach PGL. Jedno nadleśnictwo nie udzieliło informacji zwrotnej.


Nadleśnictwo Kaliska - przekazana została mapa dróg leśnych, brak planów
związanych z infrastrukturą rowerową



Nadleśnictwo Lubichowo - zainteresowanie wykorzystaniem rozebranej linii kolejowej



Nadleśnictwo Osie - brak planów związanych z infrastrukturą rowerową



Nadleśnictwo Starogard - instytucja jest w trakcie operatu drogowego dla lasów



Nadleśnictwo Dąbrowa - brak informacji zwrotnej

Nadleśnictwa potwierdziły swoje zainteresowanie współpracą przy realizacji konkretnych
zadań i projektów, np. w gminie Kaliska (współpraca gminy i nadleśnictwa przy remoncie
drogi leśnej) oraz w gminie Lubichowo w zakresie udostępnienia i zagospodarowania
dawnej linii kolejowej Osieczna - Ocypel - Lubichowo. Nadleśnictwo Starogard zaś
zadeklarowało otwarcie na nowe tematy.
Poza w/w podmiotami, przeprowadzono również analizę planów i inwestycji jednostek,
odpowiedzialnych za utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych.
Potencjał turystyczny tych tras ogranicza hałas generowany przez samochody, więc należy
je traktować raczej jako trasy o potencjale komunikacyjnym, uzupełniających sieć
Kociewskich Tras Rowerowych, które należy prowadzić z dala od głównych dróg.

6. Drogi krajowe (DK 91 i DK 22)
Obecnie nie ma dokładnych planów budowy infrastruktury rowerowej wzdłuż dróg
krajowych na Kociewiu. Uzyskano jednak informacje, iż remonty i budowa dróg
rowerowych zaplanowana jest docelowo wzdłuż całego przebiegu dróg krajowych nr 91
i 22. Dokładny harmonogram realizacji nie jest na ten moment znany.
Dla poszczególnych odcinków sytuację określić można następująco:


wzdłuż DK 22 z Czarlina do mostu knybawskiego - trwa przebudowa drogi wraz
z planowaną drogą rowerową, realizowana przez gdański oddział GDDKiA



DK22 pomiędzy Starogardem Gdańskim a stadem ogierów - odcinek jest planowany przez
GDDKiA i miasto Starogard Gdański, ale nie jest znany termin jej realizacji



DK 22 od granicy z gminą Kaliska do skrzyżowania z DW 214 w Zblewie - inwestycja jest
planowana wspólnie z gminą Zblewo i GDDKiA



DK 22 w gminie Czarna Woda - inwestycja jest planowana wspólnie z gminą Zblewo i GDDKiA



DK 22 w gminie Kaliska na odcinku Dąbrowa - Piece - zostało wybudowane przez GDDKiA
4 km bitumicznej drogi rowerowej we współpracy z gminą Kaliska



DK 22 na pozostałych odcinkach - inwestycje nie są planowane



DK91 na odcinku Kolnik - Tczew wzdłuż DK 91 - inwestycje nie są planowane



DK 91 z Tczewa do Czarlina oraz z Czarlina na południe wzdłuż DK 91 do Nowego inwestycje nie są planowane
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DK 91 na odcinku Nowe - Brochlin rekomendowana jest w ramach poprawy infrastruktury
Wiślanej Trasy Rowerowej budowa ok. 1,5 km ciągu pieszo-rowerowego, co będzie
uwarunkowane możliwościami pozyskania środków przez gminę Nowe w kolejnej
perspektywie unijnej

Pozwala to długofalowo założyć, że wzdłuż części dróg krajowych możliwe będzie
bezpieczne poruszanie się rowerzystów, co pozwoli uzupełnić sieć turystycznorekreacyjnych tras rowerowych, ułatwiając dojazdy do tras i miejscowości wzdłuż dróg
krajowych.

7. Drogi wojewódzkie - województwo pomorskie (ZDW Gdańsk)
W ostatnich latach na drogach wojewódzkich Kociewia zrealizowano następujące
inwestycje, obejmujące budowę dróg rowerowych:


rozbudowano drogę wojewódzką nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko,
wykonując ok. 2,3 km ciągu pieszo-rowerowego z polbruku



wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 wykonano ok. 4,5 km drogi rowerowej z polbruku
od Tczewa do węzła A1 w Stanisławiu



wzdłuż nowej obwodnicy Skórcza (droga wojewódzka) wykonano ok. 2,1 km ciągów pieszorowerowych z polbruku



wybudowano także 8,5 km ciągu pieszo-rowerowego z polbruku wzdłuż dróg wojewódzkich
nr 222 i 229 pomiędzy Starogardem Gdańskim a Jabłowem do węzła autostrady A1

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:


W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański
wykonane zostało 11,9 km bitumicznej drogi rowerowej pomiędzy Straszynem a Trąbkami
Wielkimi.

Planowane jest także wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych:


na drodze wojewódzkiej nr 224 z Godziszewa do Tczewa



na drodze wojewódzkiej nr 222 ze Starogardu Gdańskiego do Godziszewo w ramach
przebudowy częściowo będą wykonane ciągi pieszo-rowerowe

Dzięki realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich powstały istotne ciągi komunikacyjne
dla rowerzystów:


wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 222 od Gdańska do Trąbek Wielkich



wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 ze Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do Pelplina

Trzy odcinki dróg wojewódzkich wymagają w szczególności wybudowania
rowerowych, aby zachować spójność sieci tras komunikacyjnych i turystycznych:

dróg



budowa dróg rowerowych w ramach Subregionalnej Trasy Rowerowej w gminie Skarszewy
pomiędzy miejscowościami Więckowy, Skarszewy i Bolesławowo (DW 224) - na odcinku,
gdzie nie jest możliwe wykorzystanie dawnego torowiska oraz zapewnienie połączenia
z trasą po dawnej linii kolejowej Skarszewy - Starogard Gdański



połączenie Subregionalnej Trasy Rowerowej z drogami rowerowymi w kierunku Gdańska na
DW 222 (pomiędzy Trąbkami Wielkimi a Gołębiewkiem - ok. 6 km).



połączenie Pelplina i Wiślanej Trasy Rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 229 lub 230
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8. Drogi wojewódzkie - województwo kujawsko-pomorskie (ZDW Toruń)
W powiecie świeckim planowane jest kilka inwestycji na drogach w dolinie Wisły, które
stanowią potencjalnie element Wiślanej Trasy Rowerowej oraz szlaków, łączących się
z nią.


przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe - Twarda Góra - Milewko



przebudowa drogi wojewódzkiej nr 245 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy
Głogówkiem Królewskim a Grucznem



przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 wraz z pieszo-rowerowym pomiędzy Topolnem
a Grabowem

9. PODSUMOWANIE:
W wyniku przeprowadzonej analizy zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową
na Kociewiu oraz planów w tym zakresie postawić można następujące wnioski:
1) Infrastruktura rowerowa jest rozwijana przede wszystkim jako inwestycje
komunikacyjne, czyli drogi i ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż głównych dróg krajowych
i wojewódzkich. Inwestorem w tym przypadku są zwykle zarządcy - GDDKiA oraz
Zarządy Dróg Wojewódzkich, czasami przy partycypacji gmin.
2) W mniejszym zakresie podobne inwestycje prowadzone są przez gminy i powiaty,
samodzielnie i w partnerstwie. Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstają
w miastach oraz w miejscowościach, czasem łącząc je ze sobą.
3) Nie ma korelacji pomiędzy siecią Kociewskich Tras Rowerowych a inwestycjami
gmin i powiatów oraz zarządców dróg. Sieć KTR nie pokrywa się z inwestycjami
komunikacyjnymi.
4) Strategiczny i długofalowy charakter mają inwestycje w ponadlokalne trasy
rowerowe biegnące przez Kociewie, inspirowane przez samorządy wojewódzkie:


WTR - Wiślana Trasa Rowerowa (EV 9) - woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie



Subregionalna Trasa Rowerowa (STR) - woj. pomorskie

W przypadku STR jest to dopiero wstępna koncepcja, WTR jest obecnie na etapie
realizacji, ale inwestycje na niej są dość ograniczone.
5) Samorządy lokalne co do zasady są zainteresowane inwestycjami w infrastrukturę
rowerową, jednak poważnie ograniczone środkami. Poparcie lokalne mają przede
wszystkim inwestycje służące mieszkańcom, lokalne.
6) Interesującym wyjątkiem od reguły są inwestycje gmin: Skarszewy, Starogard
Gdański - miasto oraz gmina, które od kilku lat powoli budują trasę rowerową po
dawnej linii kolejowej. Analogiczna inwestycja kilka lat temu zrealizowana została
w gminie Nowe (Nowe - Twarda Góra).
7) W zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej na obszarze Kociewia nie widać
planowania długofalowego ani szerszej współpracy samorządów i zarządców.
Inwestycje są raczej nie powiązane ze sobą. Wyjątkiem jest polityka miasta Tczewa
oraz niektórych samorządów powiatu świeckiego, które budują sieć wzajemnych
połączeń pomiędzy miejscowościami powiatu świeckiego.
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8) Obecnie regułą staje się budowanie dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej,
jednak dotychczas dominowała kostka betonowa. Nadal stosowana jest niestety
w niektórych gminach, co pokazuje niską świadomość potrzeb rowerzystów.
9) Trzy kluczowe bariery rozwoju infrastruktury turystyki rowerowej na Kociewiu to:


finanse - brak środków własnych na inwestycje i ich przygotowanie



kwestie organizacyjne - szczupłe zasoby kadrowe wielu gmin



niski priorytet inwestycji turystycznych

10) Lasy
Państwowe
(jako
nadleśnictwa)
są
zainteresowane
współpracą
i zagospodarowaniem leśnych dróg na trasy rowerowe, choć niekoniecznie poprzez
budowę dodatkowej infrastruktury.

7. Dawne linie kolejowe na Kociewiu i możliwości ich przebudowy
na trasy rowerowe wysokiej jakości
Jednym z elementów zadania był audyt nieczynnych i rozebranych linii kolejowych
na Kociewiu. Audyt ten przeprowadzony był pod kątem możliwości ich wykorzystania
na trasy rowerowe oraz uzupełnienia sieci KTR, jak też utworzenia nowych tras o randze
regionalnej i ponadregionalnej.
Audytem po wstępnej weryfikacji, na podstawie wizji terenowych oraz analizy materiałów
źródłowych objęto 6 nieczynnych, rozebranych lub zlikwidowanych linii kolejowych
o łącznej długości 126,5 km:
1) linia kolejowa nr 233 (Kościerzyna - Pszczółki, odcinek w gminie Skarszewy)
2) linia kolejowa nr 243 (Skarszewy - Skórcz)
3) linia kolejowa nr 218 (Szlachta - Skórcz - Kopytkowo)
4) linia kolejowa nr 238 (odcinek: Smętowo - Opalenie - rz. Wisła)
5) linia kolejowa nr 244 (Morzeszczyn - Gniew)
6) linia kolejowa nr 242 (Twarda Góra - Nowe)
Wszystkie te linie w całości lub w części mają status linii nieczynnych lub rozebranych.
Nie dokonywano audytu linii funkcjonujących, których zadanie nie obejmuje.
Ponadto nie wykonano audytu dawnej wąskotorówki Mareza - Wielkie Walichnowy
w okolicach Gniewu, ponieważ została ona rozebrana przed II wojną światową i praktycznie
nie ma po niej śladów ani w terenie, ani w podziałach geodezyjnych.
Audyt tras został wykonany w oparciu o zebrane dane źródłowe, dotyczące przebiegu linii.
Wszystkie linie zostały sprawdzone przez audytora, poruszającego się na rowerze.
W oparciu o przeprowadzony audyt sporządzono wnioski i rekomendacje, dotyczące
możliwości adaptacji tych linii kolejowych na trasy rowerowe.
Rekomendacje uwzględniały koncepcję rozwoju „Subregionalnej Trasy Rowerowej”, którą
opracował Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2018.
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Łącznie rekomendowany w pierwszej kolejności zakres inwestycji obejmuje 24,3 km
dawnych torowisk oraz 2 duże obiekty mostowe.
Zadania te wpisują się w utworzenie „Subregionalnej Trasy Rowerowej” oraz jej tras
łącznikowych - do Starogardu Gdańskiego i dalej, drogami rowerowymi, do Pelplina, oraz
powiązanie Wiślanej Trasy Rowerowej z węzłami komunikacji publicznej.
W dalszej perspektywie do rozważenia jest również wybudowanie dróg rowerowych
na dawnych liniach kolejowych, które doskonale by uzupełniły sieć ponadlokalnych tras
rowerowych na Kociewiu, wzmacniając jednocześnie strukturalne elementy sieci KTR:


na dawnej linii kolejowej pomiędzy Jabłowem a Skórczem



na dawnej linii kolejowej pomiędzy Kopytowem, Skórczem i Osieczną,



na dawnej linii kolejowej pomiędzy Morzeszczynem (Brodami Pom.) a Gniewem

Jest to jednak duże i kosztowne przedsięwzięcie (ponad 60 km tras).

Istniejące i rozebrane linie kolejowe na Kociewiu. Źródło: www.bazakolejowa.pl
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Linia nr 242 na odcinku Twarda Góra - Nowe (5,7 km, w całości zaadaptowana)
Jest to jedyna linia na Kociewiu, która po formalnej i fizycznej likwidacji w całości została
przejęta przez samorząd oraz adaptowana na trasę rowerową.
Znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Ma długość 5,7 km, dobrą
nawierzchnię gruntową i prowadzi od dawnej stacji kolejowej Nowe (obecnie targowisko
miejskie) do stacji kolejowej Twarda Góra. Jest to ważny łącznik Wiślanej Trasy
Rowerowej oraz linii kolejowej Gdynia - Tczew - Bydgoszcz.
Wzdłuż biegnącej niemal równolegle do dawnej linii nr 242 (Nowe - Twarda Góra) drogi
wojewódzkiej nr 377 planowana jest budowa drogi rowerowej (informacja: UMWKP),
nie ma potrzeby modyfikacji nawierzchni tej trasy.
REKOMENDACJE
Priorytetowo rekomenduje się zaadaptowanie jako trasy rowerowe linie: 233, jako
część Subregionalnej Trasy Rowerowej, oraz dokończenie w dużej części
zaadaptowanej linii nr 243 pomiędzy Skarszewami a Starogardem Gdańskim,
co pozwoli na wykonanie trasy Skarszewy - Starogard Gdański - Pelplin - łącznika
Subregionalnej Trasy Rowerowej.
Jest to łącznie 24,9 km dawnych linii kolejowych, których adaptacja na trasy rowerowe
pozwoli utworzyć, wraz z Wiślaną Trasą Rowerową, szkielet wysokiej jakości tras
rowerowych na Kociewiu.
Adaptacja linii nr 243 na południe od Jabłowa oraz linii nr 218 stanowi w tej sytuacji
mniejszy priorytet, również z uwagi na wysokie koszty oraz znaczną długość tych linii.
Pozostałe linie kolejowe objęte audytem (nr 238 i 244), niezależnie od faktycznego stanu
zachowania, nie nadają się do tego z różnych przyczyn, przede wszystkim z uwagi na swój
status (pozostawanie w ewidencji lub zarządzie PKP PLK S.A.).
W przypadku linii nr 244, po jej likwidacji i rozbiórce możliwe jest jej częściowe
wykorzystanie na trasę rowerową.
Na potrzeby turystyki rowerowej możliwa jest i zasadna adaptacja następujących,
dawnych linii kolejowych na Kociewiu: linii nr 233, nr 243 (częściowo lub w całości
zaadaptowane), nr 218 oraz nr 244 o łącznej długości 93,2 km:


Linia nr 233 w gminie Skarszewy (do adaptacji 14,2 km). Odcinek: Więckowy Skarszewy - Mirowo Duże - fragment Subregionalnej Trasy Rowerowej.
Fragment dawnego torowiska od granicy gminy do m. Więckowy został wyprzedany
(konieczność poprowadzenia trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej), lecz
pozostały fragment w kierunku na Skarszewy i Gołębiewko nadaje się do adaptacji
na trasę rowerową i został przejęty przez gminę Skarszewy.
Inwestycja wymaga więc budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 224 od granicy gminy przez miejscowość Więckowy do Skarszew, a następnie
od Skarszew do granicy gminy Trąbki Wielkie. Wymaga także adaptacji mostu
na Wietcisie w Skarszewach.
Alternatywa, wskazana przez gminę Skarszewy - obejmuje budowę drogi rowerowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 224 ze Skarszew do Bolesławowa, a następnie powrót
na dawną linię kolejową w kierunku na Sobowidz.
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Gmina Trąbki Wielkie wykonała wspólnie z gminą Pszczółki 8,5 km drogi rowerowej
z Pszczółek do Sobowidza, pozostaje jeszcze 4,3 km od Sobowidza do granicy
z gminą Skarszewy.


Linia nr 243 na odcinku Skarszewy / most na Wietcisie - Starogard Gdański
(do adaptacji 10,1 km, obecnie 5,5 km zaadaptowano na ciągi pieszo-rowerowe).
Ten fragment linii biegnie przez gminy: Skarszewy (8,0 km), gminę Starogard
Gdański (6,1 km) i miasto Starogard Gdański (1,5 km).
Gmina Skarszewy wybudowała ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej na odcinku
Bolesławowo - jez. Borówno Wielkie (2 km), a gmina i miasto Starogard Gdański
ciąg pieszo-rowerowy o długości 3,5 km od m. Krąg do końca torowiska
w Starogardzie Gdańskim, wraz z adaptacją mostu na Wierzycy. Odcinek w gminie
miejskiej i wiejskiej Starogard Gdański posiada wysoką jakość i atrakcyjność,
a wykonany z polbruku ciąg w gminie Skarszewy również jest poprawny i widokowy.
Do adaptacji pozostają dwa odcinki w gminie Skarszewy (od mostu na Wietcisy do
Bolesławowa - 2,1 km oraz od jez. Borówno Wielkie do Bączka - 3,9 km wraz
z mostem na Wierzycy), oraz odcinek w gminie Starogard Gdański pomiędzy
Bączkiem a Kręgiem (4,1 km). Są tu plany inwestycyjne, a gmina Skarszewy planuje
realizację tego odcinka w najbliższych latach.
Ostatni odcinek trasy (od końca drogi rowerowej na torowisku w Starogardzie
Gdańskim do centrum miasta) prowadzi drogami lokalnymi oraz ciągami pieszorowerowymi i drogami rowerowymi w pobliżu szpitala dla nerwowo chorych.
Wymaga on poprawy nawierzchni (obecnie jest to nawierzchnia tymczasowa - płyty
IOMB).



Linia nr 243 na odcinku Jabłowo - Skórcz (14,6 km)
Ten fragment linii biegnie od dawnej stacji kolejowej w Jabłowie, dokąd sięgają
zachowane tory ze Starogardu Gdańskiego, przez Bobowo do Skórcza. Pierwsze
0,9 km na południe od Jabłowa prowadzi przez teren gminy Starogard Gdański,
następnie 6,4 km przez gminę Bobowo oraz 7,3 km przez gminę wiejską Skórcz,
do skrzyżowania z linią kolejową nr 218 Skórcz - Szlachta, na północ od miasta
Skórcz.
UWAGA: możliwe jest zachowanie ciągłości trasy rowerowej na odcinku Starogard
Gdański - Jabłowo, dzięki funkcjonowaniu drogi rowerowej wzdłuż dróg
wojewódzkich nr 222 i 229 oraz drogi krajowej nr 22, jak też połączeniu drogami
lokalnymi końca trasy rowerowej na linii nr 243 z miastem Starogard Gdański.



Linia nr 218 na odcinku Szlachta - Skórcz - Kopytkowo (41,9 km)
Ten fragment linii biegnie przez Bory Tucholskie, od stacji kolejowej Szlachta
(funkcjonujące linie kolejowe nr 215 i 743). Rozebrane torowisko i sama opisywana
trasa rozpoczyna się od dawnej nastawni na wschód od stacji.
Pierwsze 2,9 km prowadzi przez gminę Śliwice (woj. kujawsko-pomorskie),
następnie pomorskie - Osieczna (8,6 km) ze stacją Osieczna, Lubichowo (14,6 km)
z mostem na Wdzie i stacjami w Ocyplu i Lubichowie oraz Zelgoszczy i turystyczną
miejscowością Ocypel.
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Kolejna część linii to dwa odcinki w gminie wiejskiej Skórcz o łącznej długości
11,6 km (5,1 km przed miastem Skórcz, gdzie następuje połączenie z linią nr 243
na Starogard Gdański i 6,5 km za miastem Skórcz, ze stacją Mirotki), miastem
Skórcz z dawną ważną stacją kolejową Skórcz i odcinkiem 1,4 km dawnej linii
kolejowej.
Ostatni fragment trasy znajduje się w gminie Smętowo Graniczne, kończy się przy
węźle autostrady A1 Kopytkowo. Tam wiadukt drogowy i dalszy ciąg drogi
wojewódzkiej za autostradą wykorzystał dawne torowisko, w związku z czym linia
kończy się przed autostradą. Odcinek gminy Smętowo Graniczne liczy 2,8 km
i jedną dawną stację Stara Jania.
UWAGA: do Smętowa Granicznego przez Kopytkowo prowadzą nowe drogi
rowerowe i lokalne drogi asfaltowe o długości łącznej ok. 3,8 km. Poza samym
węzłem Kopytkowo zapewniona jest więc ciągłość trasy.


Linia nr 244 (Gniew - Morzeszczyn)
W przypadku linii nr 244, prowadzącej z Morzeszczyna do Gniewu, możliwe jest
wykorzystanie części torowiska pomiędzy Brodami Pomorskimi, Brodzkimi Młynami
a Gniewem, jako trasy rowerowej. Ten odcinek ma duże walory widokowe.
Zagospodarowanie linii kolejowej jest konieczne pomiędzy Gniewem a Brodzkimi
Młynami (ok. 3 km), gdyż dalej można poprowadzić trasę wyremontowaną i mało
uczęszczaną przez pojazdy drogą powiatową aż do dawnej stacji Brody Pomorskie.
Przebieg pomiędzy Brodami Pomorskimi a Morzeszczynem wymaga dalszych analiz.
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