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Pomorskie Trasy Rowerowe

• Budowa ponad 660 km oznakowanych tras
to tyle samo co z Gdańska do Pragi

• ponad 40 Partnerów

• 85 miejsc postojowych dla rowerzystów

• budowa nowych dróg rowerowych

• przebudowa istniejących dróg publicznych
i leśnych w zakresie przystosowania do ruchu rowerowego

• budowa dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych 

• spójne oznakowanie tras

• modernizacja mostów i kładek

• promocja produktu turystycznego
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Subregionalna Trasa Rowerowa
EV20 



• Trasa główna:  272 km
• + warianty, alternatywy, łączniki: 75 km

• Długość odcinków inwestycyjnych: 195 km 
• Obiekty inżynieryjne i inne inwestycje: 50 szt.
• Miejsca odpoczynku: 46 szt. 

• Liczba gmin: 22
• Liczba powiatów:  7
• Liczba odcinków (kart zadań): 155 szt.



Łączniki pozwalają
domknąć sieć tras
rowerowych na terenie
całego województwa
oraz powiązać lokalne
szlaki rowerowe
z trasami głównymi. 



1

2

3 4 5

6Mosty kolejowe



Miejsca Przyjazne Rowerzystom (Bike Friendly) to system certyfikacji obiektów
turystycznych i innych, które promują zrównoważony transport / turystykę 
rowerową uwzględniając specyficzne potrzeby określonej grupy użytkowników.
System rekomendacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców szlaku - rowerzystów, dla których jednolity i 
porównywalny system rekomendacji obiektów na trasach rowerowych jest istotnym wyznacznikiem jakości produktu 
turystycznego.

Standardy mają służyć przede wszystkim promocji dobrych praktyk w zakresie obsługi turystów rowerowych. 

Niemcy – około 5200 obiektów

Chorwacja – około 140 obiektów

Wlk. Brytania – około 1100 obiektów

Włochy – około 60 obiektów Szwecja – około 50 obiektów

Czechy – około 700 obiektów

Szwajcaria– około 100 obiektów

Źródło informacji: GreenVelo oraz opracowania własne autora



Celem certyfikatu „MIEJSCE PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” jest 
ustandaryzowanie i trwałe poprawienie jakości usług i 

infrastruktury dla rowerzystów oraz turystów poruszających
się na rowerze w regionie.

angażowanie partnerów lokalnych z sektora gospodarczego, społecznego
i publicznego w jego realizację,

kreowanie i sprzedawanie atrakcyjnych produktów i usług turystycznych,

rozwijanie turystyki opartej na wykorzystaniu zasobów dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego,

inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz zaangażowanie
lokalnej społeczności w rozwój infrastruktury turystycznej.

Źródło informacji: GreenVelo oraz opracowania własne autora



•OBIEKTY NOCLEGOWE 

•ATRAKCJE TURYSTYCZNE

•OBIEKTY GASTRONOMICZNE

•POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

• INFORMACJE TURYSTYCZNE

Źródło informacji: GreenVelo oraz opracowania własne autora



Standardy wynikają z oczekiwań turystów rowerowych, 
typu rekomendowanego obiektu oraz przyjętej formuły systemu 
nadawania rekomendacji. 

• skorzystanie przez turystę z pobytu na jedną dobę 

• bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów 

• nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw 
rowerów

• posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i 
sklepach rowerowych lub sprzedaż części zamiennych do rowerów 

Źródło informacji: GreenVelo oraz opracowania własne autora



Standardy uzupełniające opisują dodatkowe elementy, produkty i usługi, 
oferowane przez Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Kryteria te pozwalają na lepsze dopasowanie 
oferty obiektu do oczekiwań turysty rowerowego.

• wydzielenie na terenie obiektu miejsca, umożliwiającego nieodpłatny i nie wymagający 
dodatkowych pozwoleń odpoczynek dla rowerzystów,

• możliwość nieodpłatnego wysuszenia mokrych ubrań i sprzętu,

• dostęp do miejsca, dającego możliwość samodzielnego przygotowania posiłku,

• oferta transportu rowerów, bagażu, pojazdów lub gości do kolejnego etapu wyprawy/węzła 
komunikacyjnego,

• serwowanie pełnowartościowych posiłków dla rowerzystów,

• przygotowywanie suchego prowiantu "na wynos",

• oferta wypożyczenia rowerów,

• informacja lub oferta o możliwości udziału w wycieczkach rowerowych w okolicy obiektu,

• oferta pośrednictwa w rezerwacji noclegu w kolejnej kwaterze przyjaznej rowerzystom.

Źródło informacji: GreenVelo oraz opracowania własne autora



BIKING SOUTH BALTIC ! 
Promocja i wsparcie rozwoju Międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 10 
w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce oraz Szwecji.

Głównymi elementami projektu są:

1. Badania ilościowo-jakościowe turystów rowerowych 
na szlaku R10 

2. Spójna i jednolita baza informacji o szlaku EV10
3. Opracowanie długofalowej strategii dalszego rozwoju 

EV10
4. Szkolenia dla IT i nawiązanie trwałej współpracy między 

centrami informacji turystycznej, położonymi wzdłuż 
szlaku

5. Utworzenie sieci partnerów biznesowych, tworzących 
ofertę dla turystów rowerowych wzdłuż szlaku

6. Przygotowanie narzędzi promocyjnych i realizacja 
kampanii informacyjno-promocyjnej o szlakuDziękujemy za uwagę

Michał Bieliński
Piotr Książek

Departament Turystyki 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

rowery@pomorskie.eu
58 326 83 60
502 757 389 


