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1. Przesłanki opracowania dokumentu
Koncepcja przebiegu tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w województwie kujawsko-pomorskim realizowana jest
w ramach projektu "ECO-CICLE" - European network for the promotion of cycle tourism in natural areas",
finansowanego ze środków UE w ramach programu Interreg Europe. Województwo kujawsko-pomorskie jest
partnerem tego projektu.
Celem projektu jest poprawa efektywności polityki rozwoju w zakresie wydatkowania i przeznaczania funduszy
strukturalnych UE i innych środków w sferze infrastruktury oraz wsparcie dostawców usług turystyki rowerowej.
Jednym z partnerów projektu jest ECF Europejska Federacja Cyklistów - lider sieci szlaków EuroVelo oraz
właściciel znaku towarowego EuroVelo.
Opracowanie koncepcji tras EuroVelo 2 i EuroVelo 9 w województwie kujawsko-pomorskim jest jednym z zadań,
realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego wykonanie
pozwoli określić możliwości budowy i oznakowania tras EuroVelo w regionie w przyszłości.
Podstawa formalna opracowania to umowa, zawarta pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim
a wykonawcą, firmą Vision Management & Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zakłada się opracowanie
koncepcji do końca stycznia 2020 roku.

2. Metodologia prac
Celem opracowania jest dostarczenie Zamawiającemu informacji pozwalających na sporządzenie projektów
technicznych, projektów stałej organizacji ruchu oraz kosztorysów potencjalnych inwestycji.
Opracowany dokument posłuży jako element diagnozy dla potrzeb opracowania planu działania związanego
z rozwojem turystyki rowerowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W zakres opracowania zgodnie z umową wchodzić będą:






przebieg trasy w województwie, naniesiony na mapę 1:50 000
opis przebiegu tras w województwie w podziale odcinki wg gmin
informacje odnoście własności terenu dotyczącą poszczególnych odcinków
identyfikację poszczególnych odcinków trasy w odniesieniu do zgodności ze standardami jakościowymi
tras krajowych, EuroVelo oraz GDDKiA
identyfikacja najważniejszych atrakcji turystycznych w przebiegu tras i w ich pobliżu.

Informacje dotyczące lokalizacji infrastruktury drogowej dla rowerów (istniejącej i planowanej)
na terenie powiatów w biegu tras oraz o utwardzonych drogach na terenie Lasów Państwowych zostaną
przygotowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto województwo ustali miejsca
połączeń z sąsiednimi województwami.
Przewidziane są także konsultacje przebiegu trasy z samorządami.
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3. Planowany harmonogram i etapy prac
Zakłada się następujące etapy prac:
(1) Przygotowanie bazy informacji (danych o infrastrukturze rowerowej, atrakcjach itp.): do końca listopada
2019 r.
(2) Przeprowadzenie wstępnych konsultacji z udziałem ekspertów rowerowych z regionu, przedstawicieli
samorządu województwa i współpracujących z nim jednostek organizacyjnych, jak też Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej. Na konsultacjach omówione zostaną ogólne kierunki i możliwości wytyczenia tras
EuroVelo w województwie: listopad 2019 r.
(3) Opracowanie wstępnej, wariantowej koncepcji przebiegu: listopad 2019 r.
(4) Wykonanie wizji lokalnej, pozwalającej na określenie możliwości wykonania poszczególnych wariantów
trasy: grudzień 2019 r.
(5) Przeprowadzenie konsultacji z samorządami lokalnymi: grudzień 2019 r.
(6) Opracowanie roboczej wersji koncepcji przebiegu tras: do końca grudnia 2019 r.
(7) Konsultacja roboczej koncepcji przebiegu tras (samorządy lokalne, eksperci rowerowi, przedstawiciele
województwa i jednostek powiązanych): styczeń 2019 r.
(8) Opracowanie ostatecznej wersji koncepcji: do końca stycznia 2019 r.

4. Idea i standard tras EuroVelo
EuroVelo to europejska sieć tras rowerowych, której inicjatorem i menadżerem jest ECF - Europejska Federacja
Cyklistów, mająca siedzibę w Brukseli. 16 tras EuroVelo obecnie liczy ok. 45 tysięcy kilometrów, a docelowo
zakłada się, że będzie liczyła 70 000 kilometrów. Szlaki te wyróżnia możliwość oznakowania emblematem
EuroVelo, który nawiązuje swoim wyglądem do flagi Unii Europejskiej i stanowi symbol najwyższej jakości
w turystyce rowerowej. Wymogi techniczne wobec tras EuroVelo określa dokument opublikowany przez ECF:
"Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych". W roku 2018 wytyczne te zostały
przetłumaczone na język polski.
Standard EuroVelo definiuje trzy poziomy jakości trasy, określane poprzez spełnianie kryteriów na trzech
poziomach:
 kryteria zasadnicze. Jeżeli kryteria te są spełnione na całej długości trasy, to trasa ta nadaje się dla
doświadczonych (regularnych) rowerzystów (i spełnia minimalne wymagania jakościowe dla tras EuroVelo).
 kryteria ważne. Jeżeli są spełnione co najmniej na 70% długości trasy, to trasa nadaje się dla doświadczonych
(regularnych) i mniej doświadczonych (okazjonalnych) rowerzystów.
 kryteria dodatkowe, które nie są obowiązkowe, ale podnoszą ogólną jakość i atrakcyjność trasy. Jeżeli są one
spełnione, trasa spełni oczekiwania wszystkich rowerzystów, również osób niedoświadczonych, rodzin
z dziećmi, osób starszych i posiadających ograniczone możliwości fizyczne itp.
Kryteria te obejmują trzy obszary, których łączna ocena ważona określa jakość trasy: infrastrukturę techniczną
trasy, usługi dedykowane turystom rowerowym, dostępne na trasie oraz marketing i promocje trasy.
Najważniejsze są kryteria infrastrukturalne, które stanowią 70% wagi całej oceny.
Każde z w/w kryteriów posiada skwantyfikowane parametry brzegowe. Kryteria te są przedmiotem oceny
w czasie inspekcji (audytu) trasy, który wykonują odpowiednio przeszkoleni audytorzy, posiadający uprawnienia,
nadane przez ECF. Na podstawie audytu możliwa jest ocena standardu trasy, podzielonej na odcinki o długości
1 kilometra, podzielone na sekcje dzienne (40-60 km). Przeprowadzenia audytu pozwala nadać każdej
z dziennych sekcji jedną z czterech ocen - spełnianie kryterium EuroVelo na jednym z trzech poziomów jakości
(zasadniczym, ważnym lub dodatkowym), lub też ocenę trasy jako nie spełniającej standardów EuroVelo.
Przeprowadzenie inspekcji (audytu) pozwala również docelowo na dokonanie dobrowolnej (i odpłatnej)
certyfikacji trasy. Potwierdza ona, że spełnia ona kryteria EuroVelo w całości lub na danym odcinku. Obecnie
tylko jedna trasa EuroVelo (nr 15) w Europie jest certyfikowana.
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Uwaga: audyt tras wg metody ECF dotyczy już funkcjonujących tras, może stanowić pomoc przy ich wytyczaniu,
lecz nie jest (z uwagi m. in. na koszty) metodologią założoną przy opracowywaniu niniejszej koncepcji.
Rozwój sieci tras krajowych, ich utrzymanie oraz poprawa jakości stanowi podstawowe wyzwanie dla regionalnej
polityki rowerowej, a w szczególności dla samorządu wojewódzkiego. Niestety brak w tym zakresie wsparcia ze
strony administracji centralnej. W Polsce nie funkcjonuje jednocześnie organizacja, posiadająca status NECC
(Koordynatora Krajowego Tras EuroVelo). Sprawia to, że wszelkie działania w tym zakresie muszą być
realizowane bezpośrednio przy współpracy z ECF w Brukseli.
Pewnym wsparciem jest funkcjonujący przy Konwencie Marszałków Województw RP Zespół ds. mobilności
rowerowej, który opracował mapę korytarzy tras EuroVelo w Polsce oraz potwierdził zasady ich oznaczania
i wytyczania.

5. Trasy EuroVelo w Polsce
Przez Polskę wytyczono sześć tras EuroVelo:
 EuroVelo 2 (Capital Route) tj. Szlak Stolic
 EuroVelo 4 (Central Europe Route), tj. Szlak Europy Środkowej
 EuroVelo 9 (Baltic - Adriatic), zwany też Szlakiem Bursztynowym
 EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle Route), zwany też Szlakiem Morza Bałtyckiego lub "Szlakiem Hanzeatyckim"
 EuroVelo 11 (East Europe Route) tj. Szlak Europy Wschodniej
 EuroVelo 13 (Iron Curtain Trail), czyli Szlak "Żelaznej Kurtyny"

Rys. 1. Trasy EuroVelo w Polsce, opracowanie własne
Trasy EuroVelo w Polsce oznakowane jako szlaki międzynarodowe (ponadlokalne) są znakami rowerowymi
z grupy R-4 (pomarańczowymi). Stosuje się przy tym znaczek EuroVelo z numerem szlaku.
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Oznakowanie szlaku wymaga uzgodnienia z ECF. Trzy polskie regiony nawiązały współpracę z ECF zgodę na
oznakowanie szlaków EuroVelo na swoim terenie. Jest to województwo małopolskie, pomorskie
i zachodniopomorskie. W każdym przypadku obok oznakowania tras, zostały przeprowadzone poważne
inwestycje dla poprawy jakości infrastruktury tras (nowe drogi rowerowe miejsca odpoczynku, poprawa
nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników).
Obecnie w Polsce oznakowane są (lub będą w najbliższym czasie) następujące szlaki EuroVelo:


EuroVelo 10 i EuroVelo 13 (wspólny przebieg) od granicy niemieckiej do granicy woj.pomorskiego
i kujawsko-pomorskiego w pobliżu Elbląga (województwa: pomorskie i zachodniopomorskie)



EuroVelo 9 (wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową): od Gdańska (początek trasy), dwoma brzegami rzeki
Wisły, do granicy województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w okolicach Nowego i Grudziądza
(województwo pomorskie)



EuroVelo 4 w województwie małopolskim, pomiędzy granicą województwa śląskiego
w okolicach Oświęcimia a granicą województwa podkarpackiego pomiędzy Tarnowem
a Dębicą. Trasa ta powstaje w ramach programu Velo Małopolska i biegnie w części wschodniej
(aż za Kraków) wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową (jednym brzegiem Wisły)



EuroVelo 11 w województwie małopolskim od granicy ze Słowacją do granicy
z województwem świętokrzyskim. Od granicy trasa biegnie wzdłuż Popradu, a następnie Dunajca do
okolic Tarnowa, następnie zakręca do Krakowa, biegnąc wspólnie z EV4 i Wiślaną Trasą Rowerową do
Krakowa, dalej wspólnie z WTR do granicy z woj. świętokrzyskim. Możliwe jest jej przedłużenie w woj.
świętokrzyskim do Wiślicy, gdyż powstaje tam trasa rowerowa po dawnej wąskotorówce.

Rys. 2. Oznakowanie tras EuroVelo w woj. pomorskim
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

6. Trasy EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim
W województwie kujawsko-pomorskim trasy EuroVelo nie są oznaczone. Wyznaczono jedynie ramowe korytarze
jego przebiegu.



EuroVelo 2: Gniezno - Inowrocław - Włocławek - Płock
EuroVelo 9: Nowe/Grudziądz - Bydgoszcz - Inowrocław - Gniezno

EuroVelo 2 (Capital Route) tj. Szlak Stolic liczy ok. 5500 km, z zachodniego wybrzeża Irlandii przez
Dublin, Walię i Anglię (w tym Londyn), a następnie przez Holandię, Niemcy, Polskę i Białoruś
do Moskwy w Rosji. W Polsce jego korytarz wytyczono od granicy niemieckiej w pobliżu Warty, przez
województwo lubuskie do Poznania w Wielkopolsce. Następnie prowadzić ma na wschód przez
Gniezno do województwa kujawsko-pomorskiego, przez Inowrocław i Włocławek, a następnie wzdłuż
Wisły do województwa mazowieckiego przez Płock do Warszawy.
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Stamtąd trasa prowadzić ma wzdłuż Bugu do granicy Polski z Białorusią w okolicy Siemiatycz i dalej
wzdłuż wschodniej granicy razem ze szlakiem Green Velo do Puszczy Białowieskiej.
EuroVelo 9 (Baltic - Adriatic), zwany jest też Szlakiem Bursztynowym. To jeden z krótszych szlaków
EuroVelo. Liczy 1900 km i prowadzi z Gdańska nad Bałtykiem do miasta Pula na półwyspie Istria w
Chorwacji, nad Morze Adriatyckie. W Polsce wytyczony został i oznakowany w województwie
pomorskim, z Gdańska na południe, do granicy województwa kujawsko-pomorskiego, wspólnie
z Wiślaną Trasą Rowerową. Dalszy przebieg zakłada jego poprowadzenie przez Bydgoszcz i Inowrocław
do Gniezna, a stamtąd do Poznania w Wielkopolsce. Następnie prowadzić ma na Dolny Śląsk do
Wrocławia, a następnie wzdłuż Odry przez Opole do czeskiej Ostrawy. Następnie przez Czechy, Austrię,
Słowenię prowadzić ma do Triestu i kończyć się w mieście Pula.

Rys. 3. Korytarze tras EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim
Źródło: Stanowisko nr 7 Konwentu Marszałków Województw RP z czerwca 2019 r.

7. Założenia ogólne do wytyczenia tras EuroVelo
Planując przebieg tras EuroVelo należy zastosować ogólne zasady wytyczania tras rowerowych oraz szczegółowe
wytyczne ECF. Powszechnie przyjętą metodologią wytyczania tras rowerowych jest filozofia pięciu wymogów
jakości CROW.
Zakłada ona, że wymagania i oczekiwania użytkowników wobec
sieci rowerowej, jak też tras wchodzących w skład takiej sieci oraz
ich elementów (na przykład węzłów i skrzyżowań) przedstawia się
w postaci pięciu wymogów, zdefiniowanych przez holenderską
organizację CROW. Te pięć wymogów to:
1.
2.
3.
4.
5.

Spójność
Bezpośredniość
Bezpieczeństwo
Wygoda / komfort
Atrakcyjność

Źródło: Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy
infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg,
Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Rys. 4. Wymogi CROW na diagramie.
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Jakość infrastruktury rowerowej, rozumiana jako spełnienie tych pięciu wymogów jej użytkowników, musi być
jednocześnie zachowana na trzech poziomach:
 poziomu całej sieci tras rowerowych (jakość określana jako zapewnienie bezpiecznych i bezpośrednich
podróży rowerowych na danym obszarze, zgodnie ze sporządzoną dla niego matrycą źródeł i celów podróży)
 pojedynczej trasy (jakość określana jest w zależności od jej przeznaczenia, typu i rangi trasy oraz
oczekiwanego natężenia ruchu rowerowego)
 poszczególnych elementów infrastruktury trasy (jakość elementów trasy - np. skrzyżowań, węzłów itp.,
na których użytkownik podróżując w ramach sieci wykonuje konkretne manewry, jedzie lub zatrzymuje się)
Użytkownicy oczekują, że dana trasa spełniać powinna ich oczekiwania i potrzeby w każdym z tych wymogów.
Nie spełnienie choć jednego z nich skutkuje znaczącym spadkiem podróży rowerowych, a tym samym
efektywności obsługi komunikacyjnej obszaru, a dla tras turystyczno-rekreacyjnych - znacznym zmniejszeniem
ich atrakcyjności. Przyjmuje się przy tym, że jeśli choć jeden z wymogów CROW nie jest spełniony, to dana trasa
(lub jej fragment, nie spełniający standardów) powinna zostać przebudowana lub poprowadzona w inny sposób.
Jedynie dla tras turystycznych i rekreacyjnych dopuszcza się pewne uzasadnione odstępstwa od standardów
(szczególnie w kwestii ich bezpośredniości na rzecz atrakcyjności) w związku z uwarunkowaniami terenowymi ich
przebiegu i walorami turystycznymi obszaru, przez które przebiegają. Nie może to prowadzić jednak do
wytyczania tras prowadzonych, jak określa się to w literaturze, wg filozofii "szalonego przewodnika".
Nakłada to wobec trasy, szczególnie długodystansowej, szczególne wymogi (opracowanie własne):

Kryterium CROW

Wymogi wobec trasy rowerowej EuroVelo

Spójność

 powiązanie trasy z regionalnym systemem transportowym (węzłami komunikacji
publicznej i innymi głównymi trasami rowerowymi)
 jednolitość poprowadzenia (względem nawierzchni, organizacji ruchu)
 zachowanie ciągłości w przypadku łączenia się tras pozamiejskich w ruch miejski
(szczególnie w dużych miastach, gdzie EV powinna biec głównymi trasami miejskimi)
 czytelność oraz jednolitość oznakowania i intuicyjny przebieg na całej długości

Bezpośredniość

 wysoka prędkość projektowa (30 km/h)
 współczynnik wydłużenia trasy nie powinien przekraczać 1,3 (optymalnie 1,2), tj.
długość trasy nie powinna być większa o 20-30% między początkiem i końcem
odcinka

Bezpieczeństwo

 zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa użytkowników (brak niebezpiecznych
skrzyżowań, odcinków z dużym natężeniem i prędkością ruchu samochodowego,
punktów kolizyjnych
 dążenie do jak największej długości trasy po drogach wolnych od ruchu
samochodowego lub z minimalnym ruchem pojazdów, optymalnie wydzielone drogi
rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe
 spełnienie przez infrastrukturę trasy wymogów bezpieczeństwa dla zakładanej
prędkości projektowej 30 km/h (łagodne profile łuków, odpowiednia separacja od
ruchu innych pojazdów i pieszych, dobrej jakości nawierzchnie itp.)
 zapewnienie odpowiedniego utrzymania trasy (remonty, sprzątanie itp.)

Wygoda / komfort

wysoka prędkość projektowa
dobrej jakości nawierzchnie, optymalnie bitumiczne
separacja od ruchu pojazdów i pieszych (optymalnie wydzielone drogi rowerowe)
brak niepotrzebnych punktów zatrzymań, minimalizacja skrzyżowań ze światłami itp.
ograniczanie podjazdów i minimalizacja ich uciążliwości (zalecany limit 5% nachylenia
oraz 1000 m nachylenia na odcinku dziennym, tj. ok. 50 km - dla większych
podjazdów odpowiednie ich profilowanie)
 zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i miejsc odpoczynku oraz bazy
turystycznej (noclegi, gastronomia)
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Atrakcyjność

 przebieg przez atrakcyjną widokowo i urozmaiconą krajobrazowo okolicę, najlepiej
wzdłuż rzek i kanałów
 przebieg przez główne atrakcje turystyczne (muzea, zabytki, skanseny itp.) i
interesujące miejscowości oraz obszary zachęcające do wypoczynku i rekreacji (lasy,
jeziora)
 unikanie odcinków monotonnych i terenów przemysłowych
 unikanie ruchliwych dróg i skrzyżowań
 wysokiej jakości infrastruktura rekreacyjna i zaplecze turystyczne

Zasady wytyczania tras EuroVelo, jak też ich oczekiwany standard określony jest w publikacji ECF: "EuroVelo.
Guidance on the route development process", Bruksela
Przy weryfikacji jakości i standardu tras EuroVelo pod uwagę bierze się następujące kryteria, których parametry
skrajne są określone w wytycznych ECF:
kryteria infrastrukturalne:










natężenie ruchu pojazdów na drogach, którymi prowadzi trasa
prędkość pojazdów na drogach, którymi prowadzi trasa
występowanie przeszkód (wąskich gardeł) i możliwość ich pokonania przez rowerzystów
występowanie niebezpiecznych skrzyżowań
nawierzchnia trasy
nachylenie trasy
atrakcyjność trasy i otoczenia
oznakowanie trasy
powiązanie trasy z transportem publicznym

pozostałe kryteria:
 dostęp do usług, dedykowanych rowerzystom: noclegi, gastronomia, miejsca odpoczynku, usługi rowerowe,
oferty turystyki zorganizowanej (pakiety turystyczne)
 marketing trasy: zapewnienie informacji o trasie w internecie, materiałów drukowanych
(map, przewodników) oraz informacji na trasie (mapy, tablice)
Standard EuroVelo definiuje trzy poziomy jakości, określane poprzez spełnianie w/w kryteriów:


kryteria zasadnicze. Jeżeli kryteria te są spełnione na całej długości trasy, to trasa ta nadaje się dla
doświadczonych (regularnych) rowerzystów (i spełnia minimalne wymagania jakościowe dla tras EuroVelo).



kryteria ważne. Jeżeli są spełnione co najmniej na 70% długości trasy, to trasa nadaje się dla doświadczonych
(regularnych) i mniej doświadczonych (okazjonalnych) rowerzystów.



kryteria dodatkowe, które nie są obowiązkowe, ale podnoszą ogólną jakość i atrakcyjność trasy. Jeżeli są one
spełnione, trasa spełni oczekiwania wszystkich rowerzystów, również osób niedoświadczonych, rodzin
z dziećmi, osób starszych i posiadających ograniczone możliwości fizyczne itp.

Te wszystkie kryteria muszą być brane pod uwagę przy wytyczaniu trasy EuroVelo. Zaleca się, aby przebieg
w jak największym stopniu spełniał te wymogi, co najmniej zasadnicze, a dobre, jeżeli również i pozostałe.
Pozwala to od razu zidentyfikować miejsca / odcinki, w których kryteria zasadnicze nie są spełnione w stopniu
podstawowym. Określa to także obszary interwencji, bez których realizacji nie jest możliwe uzyskanie statusu
EuroVelo. Ponieważ nie wszystkie takie interwencje są wykonane z przyczyn finansowych, formalnych lub
organizacyjnych, zalecane jest wariantowe przeprowadzenie trasy oraz poszukiwanie w takich sytuacjach
rozsądnych alternatyw.
Wstępnym etapem prac nad rozwojem trasy EuroVelo jest wstępny raport (koncepcja przebiegu).
Zakłada się zgodnie z wytycznymi ECF, że zawierać powinien on:





identyfikację atrakcji turystycznych obszaru, na którym planowane jest poprowadzenie trasy
identyfikację istniejących i planowaych tras rowerowych, ich hierarchizację oraz weryfikację jakości
j.w. w sferze usług dedykowanych turystom
uwarunkowania ogólne rozwoju (organizacyjne, marketingowe, finansowe)
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Na podstawie raportu wstępnego następuje wytyczenie trasy i podjęcie dalszych działań na rzecz rozwoju.
Zmiany przebiegu
Wyznaczone ramowe korytarze tras EuroVelo, o ile szlaki nie są oznakowane, pozwalają na dość dużą dowolność
w wytyczaniu przebiegów. Należy zachować jedynie ogólny przebieg oraz punkty styku z sąsiednimi regionami
(chyba, że uzgodniona zostanie zmiana takiego punktu). Większe zmiany przebiegu wymagają natomiast zgody
ECF.
Przy wytyczaniu tras EuroVelo w szczególności unikać należy:





przebiegu po / obok ruchliwych dróg, z uwagi na bezpieczeństwo rowerzystów oraz uciążliwy hałas
przebiegu przez tereny przemysłowe, zdegradowane,
obszary monotonne i mało atrakcyjne widokowo
dróg gruntowych, szczególnie polnych i leśnych, jeżeli ich przejezdność jest ograniczona

8. Uwarunkowania regionalne
Materiały wyjściowe
Koncepcja przebiegu tras EuroVelo zostanie przygotowana w oparciu o wyżej opisane wytyczne ECF i standardy
wyznaczania długodystansowych tras rowerowych oraz materiały źródłowe, które zostały przekazane
Wykonawcy przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.









Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim, prowadzona przez
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (wersja robocza)
Zestawienie węzłów przesiadkowych w regionie zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Strategia i koncepcja Szlaku Piastowskiego
Aktualny i robocza wersja aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa KujawskoPomorskiego
Zestawienie przebiegów nieczynnych i rozebranych linii kolejowych w województwie kujawskopomorskim
Badania i analizy marketingowe, dotyczące regionu Kujaw oraz całego województwa
Audyt i propozycje zmian przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej, wykonane w roku 2019 r.
Materiały pomocnicze - plany i strategie regionalne

Konsultacje wstępne przebiegu trasy
W listopadzie 2019 r. konsultacje wewnętrzne z udziałem ekspertów rowerowych z regionu, przedstawicieli
samorządu województwa i współpracujących z nim jednostek organizacyjnych, jak też Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej. Na konsultacjach omówiono zostaną ogólne kierunki i możliwości wytyczenia tras
EuroVelo w województwie, wypracowując główne warianty poprowadzenia tras.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili propozycję przebiegu obu tras, która zakłada maksymalne
wykorzystanie istniejącej i planowanej infrastruktury rowerowej. Stanowiła ona podstawę dalszej dyskusji.
Potwierdzono na spotkaniu założenie wspólnego przebieg trasy EuroVelo 9 i Wiślanej Trasy Rowerowej
z Bydgoszczy w kierunku północnym na Grudziądz / Tczew oraz z okolic Torunia / Włocławka na Płock/Warszawę
w kierunku wschodnim. Przebieg ten prezentują mapy Wiślanej Trasy Rowerowej, zawierające proponowane
poprawki i korekty przebiegu, opracowane w ramach audytu WTR w roku 2019.
Wstępnie uczestnicy spotkania zidentyfikowali następujące korytarze tras:


Trasa EV9 prowadzić powinna od północnej granicy do Bydgoszczy - Wiślana Trasa Rowerowa (po
korektach)



Trasa EV9 prowadzić powinna z Bydgoszczy na południe: co najmniej 3 opcje wylotu z Bydgoszczy na
południe, dodatkowo do zastanowienia (prawdopodobnie trudna do wykonania) opcja nr 4 - bardziej na
zachód, w kierunku doliny Noteci
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Trasa EV9 docelowo powinna zmierzać w kierunku Biskupina - bardzo ważna atrakcja turystyczna
województwa (pamiętać należy, że jest to "szlak bursztynowy" a na tym szlaku istotne są obiekty
"starożytne", do których teoretycznie można zaliczyć Biskupin (podobnie - Pruszcz Gdański, Faktoria);
dodatkowo - atut - atrakcyjna okolica (jeziora, inne atrakcje turystyczne)



Trasa EV9 prowadzić powinna z Biskupina na południe w kierunku Gniezna w kierunku zachodniej
granicy województwa lub bardziej na południe, w celu połączenia do Mogilna/Trzemeszna



Trasa EV2 prowadzić powinna od Płocka/Warszawy do Włocławka - wspólnie z Wiślaną Trasą Rowerową,
z Włocławka dwie opcje: prosto na zachód, przez Płowce, do Kruszwicy (częściowo istniejące drogi
rowerowe), lub wzdłuż WTR na północ do Ciechocinka a następnie na Inowrocław i Kruszwicę



Trasa EV9 prowadzić powinna z Kruszwicy wariantem proponowanym przez Urząd Marszałkowski
(przebieg północny) do Żnina albo bliżej Szlaku Piastowskiego przez Strzelno i Mogilno dalej
na Trzemeszno, co wymaga dalszych analiz

Podsumowując, przebieg obu tras wymaga dalszych analiz. Prawdopodobnie opracowane korytarze wariantowe,
które zostaną ocenione pod względem kryteriów CROW (w tym atrakcyjności) oraz możliwości realizacji
(wykonalności organizacyjnej, formalnej i finansowej).
Ponadto uczestnicy spotkania potwierdzili następujące tezy:


dla zwiększenia atrakcyjności obu tras, należy ze sobą połączyć odpowiednio EV2 ze Szlakiem
Piastowskim (pomiędzy Poznaniem a Włocławkiem może to być jednocześnie krajowy szlak rowerowy),
a EV9 z trasą prowadzącą przez atrakcyjne turystycznie miejsca na Pałukach i ew. uatrakcyjnić wylot
z Bydgoszczy (np. wzdłuż Kanału Noteckiego).



kluczowe jest łączenie istniejącej infrastruktury dla minimalizacji nakładów i zwiększania efektywności
inwestycji, uwzględniając przy tym różnice między trasami turystycznymi a komunikacyjnymi



włączenie dawnych linii kolejowych (w tych wąskotorowych) tam, gdzie atrakcyjność otoczenia jest
niższa (takie wydzielone trasy rowerowe typu Greenways same w sobie są atrakcją turystyczną, choć nie
pełnią roli komunikacyjnej i muszą być finansowane ze środków na rozwój potencjału endogenicznego),
o ile będą pasować do ogólnej koncepcji przebiegu



można myśleć o kreowaniu pętli (np. "Trójkąta Pałuckiego" - Gniezno - Żnin/Biskupin - Trzemeszno)



dopuszcza się poważniejsze korekty korytarzy tras wskazanych stanowiskiem Konwentu Marszałków,
o ile taka zmiana będzie zasadna i wykonalna

Efektem spotkania jest także ustalenie następujących założeń:


punkty styku z sąsiednimi regionami:






pomorskie: aktualny przebieg EV9 i Wiślanej Trasy Rowerowej na granicy województw
na północ od Nowego i Grudziądza
mazowieckie: aktualny przebieg Wiślanej Trasy Rowerowej pomiędzy Włocławkiem a Płockiem do dalszych analiz, czy powinna ona przebiegać po jednej, czy dwóch stronach Wisły
wielkopolskie: wymaga dalszych analiz i konsultacji

"kotwice turystyczne" - elementy istniejącego i planowanego zagospodarowania turystycznego, walorów
i atrakcji turystycznych, które będą uwzględnione przy wytyczaniu tras EV2 i EV9 to:










Wiślana Trasa Rowerowa (ze zmianami w oparciu o audyt i rekomendacje z 2019 r.)
Szlak Piastowski (w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim)
Droga Wodna E-70: Brda, Kanał Bydgoski i dolina Noteci (Szlak Noteci)
dziedzictwo kulturowe związane z Drogą św. Jakuba, Szlakiem Bursztynowym oraz misyjną
podróżą Świętego Wojciecha
wykorzystanie dawnych linii kolejowych (rozebranych i zlikwidowanych)
o ile to możliwe, poprowadzenie tras przez miejscowości, posiadające status uzdrowisk
(Inowrocław, Ciechocinek, Wieniec Zdrój)
istniejąca i planowana infrastruktura dróg rowerowych, w tym przy drogach wojewódzkich
parki krajobrazowe i obszary atrakcyjnego krajobrazu (np. Nadgoplański Park Tysiąclecia)
Biskupin oraz Żnin - ważne ośrodki turystyczne
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obszary o negatywnym odbiorze turystycznym, których należy unikać:






okolice zakładów produkcji sody w Mątwach
strefa przemysłowo-usługowa w zachodniej części Bydgoszczy
tereny monotonnego krajobrazu
tereny leśne o drogach niskiej jakości
obecne i planowane drogi szybkiego ruchu

9. Proponowane (wstępne) warianty przebiegu
Wstępne warianty przebiegu zostały wyznaczone na podstawie zebranych w pierwszym etapie prac
i skonsultowanych wstępnie materiałów.
Bazą do opracowania koncepcji jest ogólny przebieg tras EuroVelo w województwie kujawsko-pomorskim, który
został przyjęty jako rekomendacja przez Konwent Marszałków Województw RP w czerwcu 2019 r. oraz
potwierdzony jako punkt wyjścia do dalszych prac w ramach konsultacji wstępnych. Określa on ogólny przebieg
trasy w województwie. Jest on przedstawiony na mapce, stanowiącej załącznik nr 1.
Pozostałe materiały wyjściowe to:


Wnioski z audytu Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim, który został
wykonany w roku 2019 i prezentuje proponowany przebieg oraz korekty WTR. Zakłada się, że trasy
EuroVelo będą miały wspólny przebieg z WT na północ od Bydgoszczy (dwoma brzegami Wisły) i na
wschód od Ciechocinka lub Włocławka (od Włocławka jednym lub dwoma brzegami Wisły). Załączone
mapy pokazują wspólny przebieg oraz proponowane punkty rozdzielenia się trasy (w niektórych
przypadkach wariantowo, przy czym wybór docelowy pozostaje do dalszej analizy).



Mapa infrastruktury rowerowej województwa, przygotowana przez Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (wersja robocza, wymagająca uzupełnienia)
oraz zasobów kartograficznych, dotyczących dawnych linii kolejowych zostanie wykonany audyt
infrastruktury rowerowej w terenie. Jest to załącznik nr 2.



Baza atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego (wersja robocza). To zestawienie
obiektów i miejscowości na zachód od Wisły, które powinny być brane pod uwagę przy wytyczaniu tras
EuroVelo. Baza sporządzona na podstawie materiałów, udostępnionych przez województwo (załącznik nr
3).



Propozycja przebiegu EuroVelo 2 i EuroVelo 9, przedstawiona przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zakłada przede wszystkim
maksymalizację wykorzystania istniejących i planowanych dróg rowerowych w województwie kujawskopomorskim.



Sugestie i uwagi uczestników spotkania konsultacyjnego, którzy (w szczególności przedstawiciel
województwa wielkopolskiego) zgłaszali uwagi dotyczące przebiegu trasy EuroVelo 2 i EuroVelo 9
w województwie wielkopolskim oraz proponowali (na spotkaniu i po nim) alternatywne propozycje
poprowadzenia tras.

Na bazie w/w materiałów i propozycji przygotowany został ogólny wykaz wariantów tras, w oparciu o który
zostanie przeprowadzony w grudniu 2019 r. szczegółowy audyt terenowy (mapa - załącznik nr 4).
Pozwoli to na weryfikację wszystkich zidentyfikowanych opcji oraz ocenę i wybór optymalnego przebiegu trasy
(zarówno pod kątem atrakcyjności, jak i wykonalności oraz kosztów i zakresu przyszłych inwestycji).
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10. Załączniki
UWAGA:
Załączone mapy i schematy oraz wykazy/zestawienia mają charakter roboczy.
Zostaną one zmodyfikowane graficznie i uzupełnione na dalszym etapie prac.
(1) Mapa nr 1: Korytarze EuroVelo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim
(2) Mapa nr 2: Infrastruktura rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim
(3) Baza atrakcji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze audytu (+ rysunek)
(4) Węzły komunikacji zbiorowej na obszarze objętym audytem (+ rysunek)
(5) Mapa nr 3: Wstępne warianty przebiegu tras Euro Velo 2 i 9 w województwie kujawsko-pomorskim
(6) Wstępny wykaz odcinków i wariantów tras EuroVelo 2 i 9 w województwie z komentarzem
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Załącznik 1.
Mapa korytarzy EuroVelo
w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło:
Opracowanie własne
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Załącznik 2.
Infrastruktura rowerowa w województwie kujawsko-pomorskim
(wersja robocza)

Źródło:
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku (wersja robocza)
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Załącznik 3.
Baza atrakcji turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim
na obszarze objętych audytem (wersja robocza)
Zestawienie sporządzone na podstawie dokumentu:
OCENA POTENCJAŁU I ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA POTRZEBY WYZNACZENIA PRZEBIEGU EURO VELO 2 I 9
Opracowanie sporządzone przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
we Włocławku (wersja robocza) przedstawia zasoby dziedzictwa kultury i środowiska przyrodniczego, które stanowią
atrakcje turystyczne województwa kujawsko-pomorskiego, zlokalizowane na terenie powiatów bydgoskiego
(miejskiego i ziemskiego), żnińskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, radziejowskiego, włocławskiego (miejskiego
i ziemskiego), aleksandrowskiego, toruńskiego (miejskiego i ziemskiego), chełmińskiego, grudziądzkiego (miejskiego
i ziemskiego) oraz świeckiego.
Dotyczy to obiektów i obszarów, w odniesieniu do których rejestruje się utrwalony ruch turystyczny, ale również tych,
które jako posiadające znaczny potencjał turystyczny, powinny być adaptowane na potrzeby wypoczynku i rekreacji
poprzez właściwe przystosowanie (zainwestowanie) i wypromowanie.
W odniesieniu do dóbr kultury wyodrębniono obiekty i obszary objęte różnymi formami ochrony konserwatorskiej,
takimi jak uznanie za pomnik historii, wpis do rejestru zabytków czy utworzenie parku kulturowego.
Za podstawę waloryzacji środowiska przyrodniczego w zakresie przydatności do wykorzystywania turystycznego,
przyjęto atrakcyjność przyrodniczą, potwierdzoną utrwalonym turystycznym wykorzystywaniem obszarów, w tym:
uzdrowisk, terenów leśnych oraz związanych ze zbiornikami wodnymi i rzekami.
Uwzględniono również inne atrakcje turystyczne w województwie, w tym: związane z imprezami kulturalnymi
i sportowymi. Z uwagi na założony cel – wyznaczenie przebiegu Euro Velo 2 i 9, nie uwzględniono informacji
dotyczących turystyki biznesowej.
Wymienione poniżej informacje są wybiórcze, pochodzące z różnych dotychczasowych opracowań KujawskoPomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Nie są wynikiem kompleksowej
analizy turystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W związku z tym należy je traktować jako podstawową informację o poszczególnych powiatach, z możliwością
uszczegółowienia i uaktualnienia danych.
Uproszczone zestawienie obiektów i atrakcji na obszarze analizy przedstawia poniższa tabela:


Szlak Piastowski: Mogilno, Strzelno, Kościelec, Pakość, Inowrocław, Gniewkowo, Kruszwica, Radziejów,
Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal (zabytki sakralne i in.)



Dolina Wisły (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)



Dolina Drwęcy (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)



Dolina Brdy (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)



Dolina Wdy (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)



Dolina Noteci (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)



Bory Tucholskie (walory przyrodnicze, kulturowe i rekreacyjne)

MIASTO BYDGOSZCZ





Wyspa Młyńska i obszar Starego Miasta (zespół zabytkowej zabudowy miejskiej nad Brdą, kanały)
Kanał Bydgoski (zespół zabytków hydrotechniki i przyległe tereny rekreacyjne)
kompleks militarno-przemysłowy DAG Fabrik / Explosium (centrum techniki wojennej)
Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku (tereny rekreacyjne)

16

Dokument opracowany w ramach projektu ECO-CICLE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG Europa oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
POWIAT BYDGOSKI


Koronowo:



 zespół pocysterski (zabytek sakralny)
 Zalew Koronowski (atrakcyjne tereny rekreacyjne)
Ostromecko: (zabytkowy zespół pałacowo - parkowy)

POWIAT ŻNIŃSKI






Biskupin: (rezerwat archeologiczny / muzeum / zrekonstruowana starożytna osada)
Lubostroń: (zabytkowy zespół pałacowo-parkowy)
Żnin, Wenecja, Gąsawa: (czynna turystyczna kolej wąskotorowa, Wenecja - zamek)
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich (walory przyrodnicze i rekreacyjne, jeziora)
Rogowo: (Zaurolandia - Park Dinozaurów)

POWIAT MOGILEŃSKI




Mogilno: (zabytkowy, romański kompleks poklasztorny benedyktynów)
Strzelno: (zabytkowy, romański kompleks poklasztorny norbertanek)
Nadgoplański Park Tysiąclecia: (Jezioro Gopło: walory przyrodnicze i rekreacyjne, jeziora)

POWIAT INOWROCŁAWSKI









Inowrocław:
 zabytek sakralny - kościół romański
 uzdrowisko
Kościelec: (zabytek sakralny - kościół romański)
Kruszwica:
 zabytek sakralny - kolegiata romańska
 Mysia Wieża
Pakość / Rybitwy: (Kalwaria i założenie parkowo-pałacowe, park kulturowy)
Płonkowo: (zabytek sakralny, park kulturowy)
Pieranie: (zabytek sakralny)

POWIAT RADZIEJOWSKI



Kościelna Wieś: (zabytek sakralny)
gmina Topólka: jeziora Głuszyńskie, Chalno, Kamieniec, Orle, Rybiny (atrakcyjne tereny rekreacyjne)

MIASTO WŁOCŁAWEK





katedra (zabytek sakralny)
Stare Miasto i bulwary (zespół zabytkowej zabudowy miejskiej)
Zalew Włocławski (atrakcyjne tereny rekreacyjne i przyrodnicze)
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

POWIAT WŁOCŁAWSKI






Kłóbka: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, park etnograficzny
Wieniec: zespół pałacowo-parkowy
Sarnowo: grobowce megalityczne sprzed 5000 lat / park kulturowy
Wietrzychowice: grobowce megalityczne sprzed 5000 lat / park kulturowy
Gaj: grobowce megalityczne sprzed 5000 lat / park kulturowy

POWIAT ALEKSANDROWSKI




Ciechocinek:
 uzdrowisko i parki uzdrowiskowe
 zabytkowy zespół tężni
Nieszawa:
 zespół urbanistyczny
 przeprawa promowa
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MIASTO TORUŃ





historyczny układ urbanistyczny (lista UNESCO), muzea, zabytki, planetarium i in.
zespół Twierdzy Toruń
park etnograficzny
cenne przyrodniczo tereny nadrzeczne (dolina Wisły i ujście Drwęcy)

POWIAT TORUŃSKI








Chełmża: katedra (zabytek sakralny)
Grodno: dawny gród
Nawra: zabytkowy zespół pałacowo-parkowy
Skłudzewo: zabytkowy pałac
Turzno: zabytkowy zespół pałacowo-parkowy
Wielka Nieszawka: Olęderski Park Etnograficzny
gmina Łysomice: rezerwat Las Piwnicki

POWIAT CHEŁMIŃSKI





Chełmno:
 historyczny układ urbanistyczny
 zabytki sakralne
 zespół twierdzy
 Jezioro Starogrodzkie (tereny rekreacyjne)
Kałdus: stanowisko archeologiczne
Starogród k. Chełmna (zespół sakralny, pozostałości grodziska)

MIASTO GRUDZIĄDZ:





historyczny układ urbanistyczny Starego Miasta
spichlerze i inne zabytki (kościoły, zamek krzyżacki, most drogowo-kolejowy)
zespół twierdzy
ogród botaniczny

POWIAT GRUDZIĄDZKI



Radzyń Chełmiński: zamek krzyżacki
Gmina Rogoźno: rezerwaty przyrody: „Jamy”, „Dolina Osy”, „Rogóźno-Zamek" (walory przyrodnicze)

POWIAT ŚWIECKI





Chrystkowo: drewniana chata mennonicka
Gruczno: grodzisko
Nowe: zamek krzyżacki
Świecie: zamek krzyżacki

Rysunek sporządzony przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
we Włocławku: ruch turystyczny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego prezentuje:

i

Regionalnego



wyodrębnione na terenie województwa 18 rejonów turystycznych, bazujących przede wszystkim na lokalnych
walorach przyrodniczych poszczególnych obszarów (lasy – przede wszystkim Bory Tucholskie, rzeki,
pojezierza) – rejony turystyczne są uwzględnione w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego,



ośrodki obsługi ruchu turystycznego o znaczeniu międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym;
w analizowanym obszarze wyróżnia się trzy znaczące w skali kraju uzdrowiska – Ciechocinek, Inowrocław
i Wieniec Zdrój;wskazane są również lokalizacje parków etnograficznych/wiosek tematycznych oraz innych
cennych zasobów turystyki krajoznawczej,



przebieg szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, motorowych i wodnych, integralnie powiązanych
z wymienionymi powyżej zasobami przyrodniczymi i kulturowymi województwa.
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Załącznik 4.
Węzły komunikacji zbiorowe na obszarze objętym koncepcją
Węzły przesiadkowe zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przyjętym uchwałą nrLIII/814/14SejmikuWojewództwaKujawskoPomorskiego z dnia 29 września 2014 r.
Zintegrowany węzeł przesiadkowy – miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone
w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne,
punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią
komunikacyjną lub siecią komunikacyjną.
Na sieci linii komunikacyjnych wojewódzkich przewozów pasażerskich ustalono trzy klasy zintegrowanych węzłów
przesiadkowych, w zależności od roli, jakie one będą pełnić w przewozach pasażerskich na terenie województwa. Są to
węzły:


strategiczne: o znaczeniu krajowym i ważnym wojewódzkim, zlokalizowane w największych miastach na terenie
województwa, w liczbie 11 sztuk (Bydgoszcz–5szt., Toruń–3szt., Włocławek–1szt., Inowrocław–1szt., Grudziądz–
1szt.); w części tych węzłów przecinają się linie międzynarodowych ,międzywojewódzkich i wojewódzkich
przewozów pasażerskich, pozostałe natomiast mają bardzo istotne znaczenie w połączeniach komunikacyjnych
stolic województwa;



podstawowe: o istotnym znaczeniu w przewozach wojewódzkich i powiatowych, w liczbie 25sztuk, które oprócz
stolic powiatów obejmują miejsca o największej wymianie pasażerów w ciągu doby, z których w ciągu doby
korzysta nie mniej niż 750 podróżnych;



uzupełniające : o mniejszym znaczeniu w przewozach wojewódzkich, w liczbie 11 sztuk z których w ciągu doby
korzysta nie więcej niż 750 i niemniej niż 500 podróżnych.
Wykaz planowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych w województwie kujawsko-pomorskim na
sieci linii komunikacyjnych wojewódzkich przewozów pasażerskich
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strategiczne zintegrowane węzły przesiadkowe
BydgoszczBielawy
Bydgoszcz Błonie
Bydgoszcz Główna
Bydgoszcz Leśna
Bydgoszcz Wschód
Grudziądz
Inowrocław
Toruń Główny
ToruńMiasto/Dworzecautobusowy
Toruń Wschód
Włocławek
Podstawowe zintegrowane węzły przesiadkowe
Aleksandrów Kujawski
Barcin
Brodnica
Chełmno
Chełmża
Golub Dobrzyń
Jabłonowo Pomorskie
Janikowo
Kowalewo Pomorskie

Integrowane systemy
transportowe*
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R,T
A,K,S,R
A,K,S,R,T
A,K,S,R,T
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R,T
A,K,S,R,T
A,K,S,R
Integrowane systemy
transportowe*
A,K,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
L.p.

Laskowice koło Świecia
Lipno
Maksymilianowo
Mogilno
Mrocza
Nakło nad Notecią
Radziejów
Rypin
Sępólno Krajeńskie
Świecie
Terespol Pomorski
Tuchola
Warlubie
Wąbrzeźno
Złotniki Kujawskie
Żnin
Uzupełniające zintegrowane węzły przesiadkowe

A,K,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,S,R
A,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,S,R
Integrowane systemy
transportowe*

1.
Brzoza (koło Bydgoszczy)
2.
Lubicz
3.
Ostromecko
4.
Pakość
5.
Piotrków Kujawski
6.
Pruszcz Pom.
7.
Solec Kujawski
8.
Strzelno
9.
Szubin
10. Świekatowo
11. Wierzchucin
* A– autobus, K – kolej, S– indywidualny transport samochodowy, R–rower, T – tramwaj

A,K,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
A,S,R
A,S,R
A,K,S,R
A,K,S,R
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Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020
ZałącznikdouchwałyNr30/1167/16ZarząduWojewództwaKujawsko-Pomorskiego zdnia27lipca2016r.

Rozmieszczenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Źródło: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na podstawie Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Załącznik 5.
Wstępne warianty przebiegu tras EuroVelo 2 i 9
w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło:
Opracowanie własne
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Załącznik 5.
Wykaz wstępnych odcinków (wariantów) tras EuroVelo
w województwie kujawsko-pomorskim
Lp. Odcinek

Komentarz / uzasadnienie

1

Granica województwa
pomorskiego - Bydgoszcz Fordon (lewy brzeg Wisły)

Przebieg EV9 wspólny z Wiślaną Trasą Rowerową, w kierunku północnym
do Gniewu i docelowo Gdańska. Ewentualne zmiany przebiegu i korekty
opisane w audycie WTR, sporządzonym w 2019 roku.

2

Granica województwa
pomorskiego - Ostromecko
(prawy brzeg Wisły)

Przebieg EV9 wspólny z Wiślaną Trasą Rowerową, przez Grudziądz i Kwidzyn
do Gdańska. Ewentualne zmiany przebiegu i korekty opisane w audycie WTR,
sporządzonym w 2019 roku. W przypadku zmiany przebiegu WTR
(wykorzystanie nowych dróg rowerowych od m. Czarże i trasy po dawnym
torowisku Unisław - Toruń), rozwidlenie nastąpi w miejscowości Czarże, dalej
przebieg zgodnie z obecnym poprowadzeniem WTR do Ostromecka.

3

Ostromecko - Bydgoszcz /
Fordon (prawy brzeg Wisły)

Z Ostromecka (centrum wsi, okolice pałacu) przebieg EV9 przez Strzyżawę
do mostu na Fordonie, następnie przejście przez Wisłę na moście i połączenie
się z lewobrzeżnym przebiegiem WTR.

4

Miasto Bydgoszcz

Przy zachowaniu obecnego przebiegu WTR, przebieg EV9 wspólny z WTR
do pętli tramwajowej na ul. Toruńskiej. Przy zmianie przebiegu WTR
(poprowadzenie jej wzdłuż Wisły i ujścia Brdy) rozwidlenie nastąpi przy ul.
Otorowskiej. Konieczna dokładna weryfikacja możliwości atrakcyjnego
poprowadzenia trasy wzdłuż rzeki i kanału (bulwary).

5

Bydgoszcz - Barcin
(kierunek południowy)

Od ul. Otorowskiej lub od ul. Toruńskiej (w zależności od zakresu zmian WTR)
poprowadzenie EV9 wzdłuż Brdy do zabytkowego centrum Bydgoszczy
(Wyspa Młyńska). Od centrum miasta poprowadzenie w kierunku
południowym trzema wariantami, omijającymi ruchliwe drogi i piaszczyste
odcinki dróg leśnych (ograniczenia infrastrukturalne - brak dróg rowerowych
prowadzących w tym kierunku):




Bydgoszcz - Emilianowo - Piecki - Brzoza - Barcin
Bydgoszcz - Trzciniec - Ciele - Prądki - Władysławowo - Barcin
Bydgoszcz - Solec Kujawski - Chrośna - Nowa Wieś Wielka - Barcin

6

Bydgoszcz - Barcin
(wdłuż Noteci)

Przebieg EV9 wzdłuż Kanału Noteckiego, następnie doliną Noteci na południe
do Barcina - poprowadzenie trasy wzdłuż szlaku wodnego. Konieczne duże
nakłady inwestycyjne - drogi rowerowe w pobliżu rzeki (wały
przeciwpowodziowe). Barcin - potencjalny węzeł EV2 i EV9. Wymaga
weryfikacji terenowej i formalnej, dot. wykonalności inwestycji. Potencjalnie
połączenie w kierunku Piły (Szlak Noteci, droga wodna E-70).

7

Barcin - Biskupin / Wenecja

Barcin - potencjalny węzeł EV9 i EV2. Przebieg EV9 i EV2 wzdłuż jezior
pomiędzy Barcinem a Biskupinem i Wenecją, walory przyrodnicze
i krajobrazowe. Niezbędna weryfikacja warunków terenowych, brak dróg
rowerowych, do wykorzystania drogi lokalne. Od Chomiąży rozpatrzenie opcji
poprowadzenia do Biskupina trasy łącznikowej, a trasy głównej na południe.

8

Biskupin / Wenecja - Żnin

Przebieg EV9 i ew. EV2 wzdłuż jezior, walory krajobrazowe. Niezbędna
weryfikacja warunków terenowych, brak dróg rowerowych, do wykorzystania
drogi lokalne.

9

Żnin - Janowiec Wielkopolski
- granica z woj.
wielkopolskim

Wykorzystanie do poprowadzenia EV9 i ew. EV2 istniejących i planowanych
dróg rowerowych oraz lokalnych dróg o małym natężeniu ruchu. Ten kierunek
prowadzi wprost do Poznania, z ominięciem Gniezna.
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Powoduje wydłużenie trasy, która meandruje od Barcina na południe do
Wenecji i Biskupina, następnie do Żnina i ponownie na południowy-zachód,
do Wielkopolski.
10

Biskupin / Wenecja granica z woj. wielkopolskim

Przebieg EV9 i ew. EV2 w kierunku południowym, walory krajobrazowe.
Od Chomiąży rozpatrzenie opcji poprowadzenia do Biskupina trasy
łącznikowej, a trasy głównej na południe. Niezbędna weryfikacja warunków
terenowych, brak dróg rowerowych, do wykorzystania drogi lokalne.

11

Biskupin / Wenecja - Mogilno

Poprowadzenie EV2 "Szlakiem Piastowskim", ograniczenia infrastrukturalne.
Do rozpatrzenia rozwidlenie tras w Chomiąży, poprowadzenia do Biskupina
trasy łącznikowej, a trasy głównej na południe (EV2 i EV9), północ (EV9 na
Barcin) i wschód (EV2). Niezbędna weryfikacja warunków terenowych, brak
dróg rowerowych, do wykorzystania drogi lokalne.

12

Barcin - Pakość - Kruszwica

Barcin - węzeł EV9 i EV2. Wykorzystanie istniejących i planowanych dróg
rowerowych pomiędzy Barcinem i Pakością dla poprowadzenia EV2.
Problemem jest bliskość zakładów przemysłowych (Mątwy - Janikowo).

13

Mogilno granica z woj. wielkopolskim

Przebieg EV2 w kierunku południowym, na Trzemeszno, potencjalnie
wykorzystanie dawnej linii kolejowej do Orchowa (walory krajobrazowe,
atrakcyjność tego odcinka pokolejowego).

14

Mogilno - Strzelno

Poprowadzenie EV2 "Szlakiem Piastowskim", ograniczenia infrastrukturalne
(brak wydzielonych dróg rowerowych).

15

Strzelno granica z woj. wielkopolskim

Poprowadzenie EV2 "Szlakiem Piastowskim" do Trzemeszna, ograniczenia
infrastrukturalne (brak wydzielonych dróg rowerowych).

16

Strzelno - Kruszwica

Poprowadzenie EV2 "Szlakiem Piastowskim", ograniczenia infrastrukturalne
(brak wydzielonych dróg rowerowych).

17

Kruszwica / Mątwy Inowrocław (PKP)

Łącznik EV2, prowadzący do stacji kolejowej w przypadku wyboru
południowego przebiegu trasy (Szlakiem Piastowskim); w przypadku
przebiegu północnego łącznik od Mątw do stacji kolejowej. Włączenie w trasę
uzdrowiska Inowrocław.

18

Kruszwica - Dobre

Wykorzystanie do poprowadzenia EV2 istniejących i planowanych dróg
rowerowych oraz lokalnych dróg o małym natężeniu ruchu.

19

Dobre - Ciechocinek

Wykorzystanie do poprowadzenia EV2 istniejących i planowanych dróg
rowerowych oraz lokalnych dróg o małym natężeniu ruchu. Wada wydłużenie trasy (łuk przez Ciechocinek).

20

Ciechocinek - Włocławek

Przebieg EV2 wspólny z Wiślaną Trasą Rowerową. Ewentualne zmiany
przebiegu i korekty opisane w audycie WTR, sporządzonym w 2019 r. Wada przebieg w pobliżu zakładów ANWIL.

21

Dobre - Włocławek

Poprowadzenie EV2 po Szlaku Piastowskim przez Kujawy. Minimalizacja
wydłużenia. Po drodze Uzdrowisko Wieniec - Zdrój. Możliwość wykorzystania
dróg lokalnych, ograniczenia infrastrukturalne (brak wydzielonych dróg
rowerowych).

22

Włocławek - granica
woj.mazowieckiego
(prawy i lewy brzeg Wisły)

Przebieg wspólny z Wiślaną Trasą Rowerową. Ewentualne zmiany przebiegu
i korekty opisane w audycie WTR, sporządzonym w 2019 r. Ograniczenia
infrastrukturalne - obecny przebieg drogami leśnymi o niewystarczającej
przejezdności.

23
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