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Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. polityki rowerowej  

przy Prezydencie Miasta Tczewa 

 

W dniu 07 marca 2018 roku, w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyło się XXXVIII 

spotkanie Zespołu ds. polityki rowerowej.  

 

Obecni według załączonej listy obecności. 

 

Spotkanie zostało otwarte przez Grzegorza Pawlikowskiego, który na wstępie omówił 

porządek spotkania: 

 

1. Sprawozdanie z działalności z miesiąca lutego br.: 

- Totem do licznika rowerowego - odpowiedź na interpelację radnego 

- Nowe liczniki rowerowe w 2018 roku - wyniki postępowania 

- Jeziorna Trasa Rowerowa - koncepcja Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

- Droga dla rowerów w ciągu ul. Malinowskiej  

- System Roweru Metropolitalnego - ogłoszenie przetargu 

- Czerwone przejazdy rowerowe w ciągu ul. Jagiellońskiej - odpowiedź Zarządu 

Dróg Wojewódzkich 

- Rowerem do Pracy 2018 - wstępne założenia 

2. Miejsca Przyjazne Rowerzystom - nowy konkurs 

3. Droga dla rowerów w ciągu ul. Żwirki 

4. Koncepcja promocji roweru jako środka transportu - nowe działanie 

5. Inne zgłoszone przez Zespół i gości 

 

W pierwszej części spotkania, Grzegorz Pawlikowski przedstawili Zespołowi krótką 

informację ze swojej działalności z ostatniego miesiąca. Informacje te dotyczyły zagadnień, 

jak poniżej. 

 

- Totem do licznika rowerowego. Z uwagi na brak zabezpieczonych środków w budżecie 

miasta, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji nie posiada środków na zakup i montaż 

totemu do licznika rowerowego jaki znajduje się na ul Pomorskiej.  

 

- Nowe liczniki rowerowe w 2018 roku. Dotychczasowy operator licznika rowerowego na ul. 

Pomorskiej wygrał postępowanie na dostawę i montaż nowych 3 szt. liczników rowerowych 

(ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej oraz ul. Gdańska). Była to jedyna złożona oferta w 

postępowaniu. Liczniki zostaną zamontowane do 30 kwietnia br. 

 

- 05 marca br. odbyło się spotkanie w gminie Pszczółki nt. planowanej przez Urząd 

Marszałkowski Jeziornej Trasy Rowerowej. Spotkanie dotyczyło m.in. ustalenie przebiegu 

trasy, w tym na terenie Tczewa. Ustalono, że korzystnym dla miasta byłoby wprowadzenie 
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nowej trasy turystycznej innym korytarzem niż Wiślana Trasa Rowerowa. Jedna z koncepcji 

dotyczyła poprowadzenia trasy z Pszczółek – Kolnik – Miłobądz – Zajączkowo - Dąbrówka – 

Szpęgawa – Tczew. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z Wójtem Gminy Tczew 

oraz Starostą Powiatu Tczewie w sprawie zaangażowania w projekt. Realizacja projektu jest 

planowana na lata 2021-2022.  

 

- W związku z planami PKP co do przebudowy linii kolejowej Tczew-Chojnice dokonano 

rozeznania co do przebudowy wiaduktów i przejazdu kolejowego na ul. Malinowskiej pod 

kątem drogi dla rowerów. Zadanie to według ogólnych szacunków mogłoby kosztować 

kilkadziesiąt milionów złotych. W związku z powyższym perspektywa budowy drogi dla 

rowerów w ciągu ul. Malinowskiej wydaje się nierealna w ciągu najbliższych lat, szczególnie 

wobec potrzeby realizacji innych ścieżek rowerowych na terenie Tczewa. Dodatkowym 

problemem w kontekście ul. Malinowskiej jest fakt, że na całej długości posiada ona różnych 

właścicieli od PSSE poprzez miasto Tczew, kolej aż do GDDKiA. 

 

- System Roweru Metropolitalnego. Ogłoszono przetarg na wybór dostawy rowerów i 

operatora systemu roweru metropolitalnego. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na II 

drugą połowę kwietnia. Wdrożenie systemu planowane jest na jesień 2018 r. 

Szczegółowe lokalizacje stacji można znaleźć na stronie www.rower.tczew.pl w zakładce mapa 

rowerowa. 

 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przychylił się do zmiany koloru nawierzchni 

przejazdów rowerowych znajdujących się w ciągu ul. Jagiellońskiej na czerwone. Zadanie 

zostanie przeprowadzone po zmianie organizacji ruchu. 

 

- 9 kwietnia ruszy II edycja konkursu „Rowerem do Pracy”. W tym roku nabór firm i 

pracowników będzie realizowany w sposób ciągły tj. do zakończenia konkursu. Sam konkurs 

będzie trwał od 7 maja do 2 września br. W tegorocznej edycji konkurs planowane jest 

wdrożenie aplikacji. 

 

W dalszej części Grzegorz Pawlikowski przedstawił założenia nowego konkursu skierowanego 
do tczewskich przedsiębiorców - Miejsce przyjazne rowerzystom. 
Konkurs ma na celu stworzenie mapy lokali gastronomicznych i hotelowych, w których 
rowerzyści natrafią na udogodnienia dedykowane klientom poruszającym się na dwóch 
kółkach.  
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich usługodawców prowadzących 
działalność na terenie miasta Tczewa, których działalność wpisuje się w kategorie 
konkursowe. Konkurs trwa całorocznie. 

Kategorie miejsc przyjaznych rowerzystom to: 
a. Gastronomia- kawiarnie, restauracje, piekarnie, cukiernie, puby, herbaciarnie itp. 
b. Usługi noclegowe - hotele, motele 

 

http://www.rower.tczew.pl/
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By stać się miejscem przyjaznym rowerzystom firmy będą musiały spełnić szereg kryteriów, 
zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych. Będą one dotyczyły m.in.: 

 posiadania przed lokalem stojaków U-kształtnych 
 umożliwiania bezpłatnego ładowania telefonu  
 informowania o pobliskich trasach rowerowych/miejscach serwisowych 

udostępniona w dowolnej formie  
 bezpłatnego udostępnienia narzędzi rowerowych do drobnych napraw  
 oferowania dodatkowych korzyści dedykowanych rowerzystom (system zniżkowy, 

darmowe usługi, system lojalnościowy)  
 
Firma spełniająca wymogi konkursu otrzyma certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, 
naklejkę do oznaczenia lokalu, a jej lokalizacja zostanie umieszczona na stronie prowadzonej 
przez Urząd Miejski w Tczewie, na mapie rowerowej. Więcej o konkursie na stronie 
www.rower.tczew.pl 

W punkcie trzecim Zespół omówił projekt ścieżki rowerowej na ul. Żwirki. Zespół 

zarekomendował weryfikację projektu ścieżki: 

- zmiana nawierzchni ścieżki z kostki na czerwoną masę bitumiczną (w projekcie część 

odcinków jest z kostki), 

- wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na przejeździe przez ul. 

Jodłową (w projekcie jest wyniesiony sam przejazd rowerowy), 

- likwidacja ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Jodłowej do skweru przy fontannie 

na rzecz poprowadzenie ruchu rowerowego przez postój taksówek na zasadach kontraruchu, 

- likwidacja zatoki autobusowej na rzecz postoju autobusów na jezdni dzięki czemu pojawi 

się przestrzeń na wydzieloną ścieżkę rowerową. 

 

W ostatniej część Grzegorz Pawlikowski poinformował o koncepcji nowego działania 

polegającego na stworzeniu galerii fotograficznej oraz kalendarza z tczewskich rowerzystów i 

rowerzystek. Zadanie jest w fazie koncepcyjnej. 

 

 

Na tym zakończono spotkanie. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 04 kwietnia br. 

o godz. 13.00. 
 

 

 

Opracowanie sprawozdania:  

Grzegorz Pawlikowski 

Inspektor ds. polityki rowerowej i mobilności 

Wydział Rozwoju Miasta 

 


