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Przebieg Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej



Długości odcinków w poszczególnych gminach



Komplementarność projektu



Standardy projektowe i wykonawcze

• Nawierzchnia asfaltowa
• Szerokość 3 metry
• Miejsca Odpoczynku Rowerzystów 

nie rzadziej 
niż co 20 km

• Zachowanie drzew

htps://irt.wroc.pl/strona-306-narzedzia.html



Standardy projektowe i wykonawcze



Standardy projektowe i wykonawcze



Standardy projektowe i wykonawcze



Problemy teczniczne

Lubiąż – most drogowy w ciągu DW 338

Zespół mostów, dawniej kolejowych, na odcinku około 1 km.



Lubiąż – most drogowy w ciągu DW 338

Rozwiązanie:
Wydzielenie zaporami drogowymi na istniejącym moście pasa pieszo-
rowerowego. Wprowadzenie ruchu wahadłowego dla pojazdów, sterowanego 
sygnalizacją świetlną.

Problemy teczniczne



Lubin – Ścinawa  DK 36 – długość 13 km

Stan istniejący:
Droga krajowa o średnim ruchu, bez ścieżki rowerowej, w trakcie 
przygotowanie dokumentacja przebudowy, konieczność wykupu 
gruntów

Rozwiązanie:
Porozumienie w sprawie realizacji drogi rowerowej przez 
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna we współpracy z GDDKiA 
oraz gminami Ścinawa i Lubin

Problemy techniczne



Prochowice – wały przeciwpowodziowe

Konieczność poprowadzenia drogi rowerowej po terenie zalewowym, wzdłuż ściany 
szczelnej

Problemy techniczne



Malczyce – droga krajowa i linia kolejowa

Konieczność prowadzenia drogi rowerowej drogami publicznymi 
– uspokojenie ruchu

Problemy techniczne



Białawy, gm. Wińsko

Sprzedany grunt w ciągu dawnej linii kolejowej 271b

Problemy techniczne



Przejazd przez linię kolejową nr 273 przy moście nad Odrą w Brzegu Dolnym. Konieczna budowa 
objazdu pod mostem na terenie zalewowym

Problemy teczniczne



Wykorzystanie dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych

Uzyskanie zgód na wykorzystanie działek 

Problemy techniczne



Źródła fnansowania



Przebiegi dróg na gruntach należących do Polskich Kolei 
Państwowych, Lasów Państwowych, Wód Polskich



PKP S.A.
Lasy Państwowe
Wody Polskie







Drogi rowerowe w Lasach Państwowych



Drogi rowerowe na wałach przeciwpowodziowych



Drogi rowerowe prowadzone po dawnych liniach 
kolejowych



Zasady współpracy



Zasady współpracy

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. 
Stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za:
1. koordynację projektu,
2. inicjowanie wniosków o dofnansowanie,
3. prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, w tym na potrzeby 

projektów,
4. powołanie zespołu koordynującego,



Zasady współpracy

Gminy zrzeszone w stowarzyszeniu odpowiedzialne będą w szczególności za:
1. uregulowanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
2. zapewnienie fnansowania wkładu własnego,
3. wybór wykonawców dokumentacji projektowej zgodnie z prawem zamówień 

publicznych (tryb w zależności od wartości dofnansowanego projektu)
4. wybór wykonawców robót budowlanych zgodnie z prawem zamówień publicznych 

(tryb w zależności od wartości dofnansowanego projektu)
5. utrzymanie wybudowanej infrastruktury.
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