
Załącznik do Polityki Rowerowej Miasta Tczewa 

do roku 2020 określający harmonogram działań na 2016 rok 

 
Działania Termin  Jednostki 

realizujące 

3.1. PRIORYTET I: Wzmocnienie infrastruktury na rzecz ruchu rowerowego 
 

3.1.1.  CEL OPERACYJNY: Poprawa układu drogowego 
 

1) Wykonanie przebudowy ul. Jedności Narodu z 

fragmentami dróg rowerowych - I etap  

Listopad 2016 Miejski Zarząd Dróg 

2) Projekt budowy i przebudowy dróg rowerowych ul. 

Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego i al. Zwycięstwa 

(ZIT) 

Październik 2016 Miejski Zarząd Dróg  

3) Dokumentacja projektowa budowy Wiślanej Trasy 

Rowerowej  

Grudzień 2016 Miejski Zarząd Dróg 

3.1.2.  CEL OPERACYJNY:  Wzmocnienie infrastruktury rowerowej towarzyszącej 
 

1) Przegląd potrzeb szkół i budynków użyteczności 

publicznej. 

całorocznie WSKI 

2) Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego 

oraz przeprowadzenie drobnych napraw 

(wynikających z przeglądu) w tym obniżenie 

krawężników.   

koniec maja 
 

Miejski Zarząd Dróg 

 

3) Zdiagnozowanie potrzeb dotyczących ilości 

podpórek rowerowych (na skrzyżowaniach, 

przejazdach rowerowych). 

całorocznie 
 

Miejski Zarząd Dróg 

4) Przegląd potencjalnych lokalizacji i uzupełnienie 

stojaków rowerowych – minimum 14 szt. 

marzec - 
październik 

WSKI  

5) Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu 

niecki na Czyżykowie.  

2016 WSKI 

3.2  PRIORYTET IV: Wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie miejskim i 
w rekreacji 

3.2.1  CEL OPERACYJNY: Promocja roweru jako środka transportu miejskiego 

1) Promocja  wśród uczniów  propagująca dojazd 
rowerem do szkoły realizowana przez PEE UM. 

 

Całorocznie WSKI - PEE 

2) Udział Tczewa w kampanii „Rowerowy Maj” Styczeń – 
czerwiec 2016 

 

WSKI – PEE, BRP 
 

3) Wypracowanie  akcji  promocyjnej na  rzecz 

dojeżdżania  rowerem  do pracy. 

2016 
 
 

Zespół ds. polityki 
rowerowej 



3.2.2 CEL OPERACYJNY: Popularyzacja roweru wśród dzieci i młodzieży  - edukacja szkolna 

1) Nauka przepisów ruchu drogowego w ramach 
zdobywania karty rowerowej (obowiązkowo). 

styczeń- maj 
 

wrzesień- 
grudzień 

szkoły 
podstawowe 

2) Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. całorocznie 
 

szkoły 
podstawowe, Straż 

Miejska, Policja 

3) Bezpieczny parking rowerowy w każdej szkole. Kontynuacja 

działań 

rozpoczętych  w 

latach ubiegłych 

WSKI 

3.2.3  CEL OPERACYJNY: Włączanie społeczeństwa do promowania roweru poprzez wydarzenia i 
happeningi tematyczne 

1) Organizacja corocznego przejazdu rowerowego w 
ramach „Europejskiego Dnia bez Samochodu” 

lipiec – wrzesień 
impreza w dniu 

17 września 2016 
o godzinie 12:00 

UM – BRP 
WSKI, ZUK 

 

2) Włączanie tematyki rowerowej do wydarzeń 
miejskich  – konkursów, happeningów, wydarzeń 
sportowych. 

całorocznie BRP, PEE 

3) Rowerowa  choinka . grudzień 2016 ZUK 

3.2.4 CEL OPERACYJNY: Popularyzacja zdrowego trybu życia- rekreacja rowerowa 

1) Promować  dodatkowymi punktami  projekty 

rowerowe.   

(punkty w 2016, 
realizacja w 2017) 

UM - WSS 

2) Pomoc w organizacji imprez inicjowanych przez inne 

podmioty (Powiatowe Centrum Sportu, inicjatywy 

mieszkańców). 

w zależności od 
potrzeb 

mieszkańców i 
podmiotów 

zwracających się 
o współpracę 

WSKI – PEE 
ZUK (na zlecenie 

WSKI) 

3.3 PRIORYTET III: Bezpieczeństwo ruchu rowerowego 
 

3.3.1 CEL OPERACYJNY: Wzmocnienie edukacji szkolnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego 

1) Wzmocnienie edukacji szkolnej w zakresie tematyki 

rowerowej: 

a) zajęcia pozalekcyjne 
b) konkursy 
c) imprezy okolicznościowe 

 
 

całorocznie 

PEE 
BRP 

3.3.2 CEL OPERACYJNY: Wprowadzenie działań informacyjnych i marketingu społecznego 
adresowanego do wszystkich uczestników ruchu drogowego na rzecz rowerów 

1) Uzupełnienie oznakowania w „Strefie 30”  
 
 

czerwiec 2016 MZD 

2) Informacje dla uczestników ruchu drogowego na 
telebimach 
 

całorocznie Zespół ds. polityki 
rowerowej 

BRP 



3.3.3 CEL OPERACYJNY: Monitoring oznakowania drogowego 

1) Dokonać przeglądu tras i ścieżek rowerowych z 

uwzględnieniem infrastruktury i oznakowania  – 

z udziałem organizacji rowerowych 

 
30.04.2016 

 
 

 
Miejski Zarząd Dróg 

 

Dodatkowy zapis:  zmiana zakładki dotyczącej rowerów na miejskiej stronie internetowej – Urząd 

Miejski – 2016.  

Termin ewaluacji działań: listopad 2016r. 

Termin rozpoczęcia planowania działań na 2017r: czerwiec  2016r. 

Termin zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zapisów harmonogramu przez Prezydenta Miasta:  

styczeń 2017r.  

Termin posiedzenia zespołu ds. polityki rowerowej w sprawie sprawozdania oraz nowego 

harmonogramu:  luty/marzec 2017r.  

 


