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1. Wstęp 

Pomimo wielu inwestycji w rozwój sieci dróg rowerowych poczynionych w ostatnich latach na 

terenie województwa pomorskiego potencjał tego regionu wciąż nie jest dostatecznie 

wykorzystany, a infrastruktura rowerowa nie jest wystarczająco rozwinięta. Przedmiotowy 

dokument koncentruje się na poprawie spójności, wzmacnianiu dostępności transportowej 

oraz wzmacnianiu powiązań transportowych województwa z uwzględnieniem nie tylko 

mieszkańców, ale i turystów licznie odwiedzających Pomorze.  

Przedmiotowa koncepcja koncentruje się na obszarze całego województwa pod względem 

turystycznym oraz na obszarze Miejskich Obszarów Funkcjonalnych pod względem mobilności 

miejskiej poprzez ukształtowanie warunków do rozwoju sprawnego i efektywnego transportu 

rowerowego.  

„Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych 

oraz systemu transportu rowerowego Miejskich Ośrodków Funkcjonalnych w województwie 

pomorskim” została opracowana, w wyniku analizy: 

• Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 

(PZPWP 2030), 

• ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

• „Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej części Województwa Pomorskiego 

– uzupełnienie Pomorskich Tras Rowerowych”, 

oraz licznych konsultacji z przedstawicielami samorządów terytorialnych na terenie 

województwa pomorskiego. 

W ramach prac nad stworzeniem Koncepcji uwzględnione zostały dokumenty o charakterze 

strategicznym, w tym m. in. wytyczne Euro Velo, Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków 

Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania 

krajowych i regionalnych tras rowerowych, dostępne Studia Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania gmin, a także dostępne Strategie Rozwoju Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych. Dodatkowo w celu określenia systemu transportu rowerowego Miejskich 

Obszarów Funkcjonalnych w województwie pomorskim przeanalizowane zostały również 

dane GUS i ankiety dotyczące systemu tras rowerowych na terenie MOF, a wnioski zostały 

skonsultowane z przedstawicielami MOF w ramach indywidualnych spotkań 

przeprowadzonych w czerwcu 2021 r.  

Ostatecznie określona została sieć regionalnych turystycznych tras rowerowych wraz z ich 

numeracją, jak również elementy struktury przestrzennej regionalnych tras tworzące 

kręgosłup sieci tras rowerowych o funkcjach transportowych na terenie dziewięciu Miejskich 

Obszarach Funkcjonalnych ustalonych w PZPWP 2030. 
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2. Uwarunkowania „Koncepcji struktury przestrzennej rowerowych 

turystycznych krajowych i regionalnych” 

2.1. Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji 

i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych  

Dokument został opracowany w celu stworzenia jednolitego, ogólnopolskiego systemu 

numeracji krajowych i regionalnych tras rowerowych oznaczanych znakami R-4. Dodatkowo 

w jego ramach określono hierarchię tras rowerowych w podziale na trasy europejskie 

(EuroVelo), krajowe, regionalne i lokalne przedstawione, co zostało przedstawione poniżej. 

Tabela 1: Hierarchia tras rowerowych 

Typ trasy rowerowej Opis 

EUROPEJSKA 

Trasa rowerowa wpisująca się w sieć zainicjowanych przez Europejska Federację 

Rowerową (ECF) stworzoną w celu połączenia wszystkich państw Europy. Trasa 

europejska opiera się na istniejących albo przyszłych krajowych bądź regionalnych 

trasach rowerowych; przebiega przez co najmniej dwa państwa i ma długość min. 

1000 km, dodatkowo posiada potencjał promocyjny oraz plan realizacyjny, 

a oznakowanie jest zgodne z krajowymi wymogami i obejmuje informację 

o przynależności szlaku do sieci EuroVelo, zgodnie z wytycznymi ECF. 

KRAJOWA 

Trasa rowerowa będąca trasą europejską oraz każda inna trasa rowerowa 

wchodząca w sieć priorytetowych korytarzy rowerowych, która przebiega przez co 

najmniej trzy województwa lub dwa województwa i przekracza granice państwa i 

łączy co najmniej dwa miasta wojewódzkie lub co najmniej jedno miasto 

wojewódzkie i co najmniej jeden obszar przyrodniczo lub kulturowo cenny (park 

narodowy, park krajobrazowy, miejsce dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego 

UNESCO). Dodatkowo trasa krajowa umożliwia nie rzadziej niż co 150 km dostęp do 

dworca kolejowego z codziennymi połączeniami dalekobieżnymi oraz łączy się z co 

najmniej jedną inna trasą krajową, ewentualnie ma początek i koniec na granicy 

kraju lub styku z inna trasą krajową. Trasa krajowa spełniać powinna również 

założenia Europejskiego Standardu Certyfikacji EuroVelo dla europejskiej sieci 

szlaków rowerowych. 

REGIONALNA 

Trasa rowerowa o długości minimum 30 km (nie dotyczy tras łączących dwie trasy 

krajowe), łącząca się z co najmniej jedną trasą krajową lub z co najmniej dwoma 

innymi trasami regionalnymi lub z co najmniej jedną inna trasą regionalną 

jednocześnie z granicą państwa (gdzie za granicą jest kontynuowana), ewentualnie 

mająca początek i koniec na styku z trasą krajową lub inną trasą regionalną lub 

z granicą państwa; dopuszczalny jest początek i koniec na stacji kolejowej 

z regularnymi połączeniami kolejowymi. Podczas projektowania nowych odcinków 

tras regionalnych stosuje się warunki techniczne określone przez GDDKiA. 

LOKALNA 
Trasa lokalna to każda trasa nie spełniająca kryteriów trasy europejskiej, krajowej 

bądź regionalnej. Trasa lokalna nie musi spełniać wymogów jakościowych. 

Źródło: Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu 

numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych 
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Dla tras europejskich (EuroVelo), które są elementem tras krajowych, zachowano numerację 

zgodną z numeracją europejską. W województwie pomorskim należą do nich: nr 9 (EuroVelo 

9), nr 10 (EuroVelo 10) oraz nr 13 (EuroVelo 13), przy czym przebieg tras nr 10 oraz nr 13 w 

województwie pomorskim jest tożsamy. Trasom rowerowym krajowym nadano numerację 

jedno- lub dwucyfrową (1-99). W związku z dopuszczeniem w wyjątkowych sytuacjach 

przebiegów równoległych ich numeracja została uzupełniona literami dodawanymi po 

numerze trasy (np. 31A, 31B itp.). Przebieg równoległy musi zaczynać się i kończyć na styku 

z przebiegiem zasadniczym, bądź na innej trasie krajowej lub na granicy państwa. Trasom 

rowerowym regionalnym nadaje się numerację trzycyfrową (100-899), przy czym każde 

województwo otrzymuje pulę 50 numerów do wykorzystania. Pomorskie otrzymało numery 

850 – 899.  

W przypadku tras rowerowych regionalnych przekraczających granice województwa 

numerem właściwym dla niej jest numer województwa, na terenie którego jest dłuższy jej 

odcinek. W związku z dopuszczeniem w wyjątkowych sytuacjach przebiegów równoległych, 

ich numeracja zostaje uzupełniona literami dodawanymi po numerze trasy (np. 311A, 311B 

itp.). Przebieg równoległy musi zaczynać się i kończyć na styku z przebiegiem zasadniczym, na 

trasie krajowej bądź innej regionalnej lub na granicy państwa. Numery od 900 do 999 

pozostają wolne i możliwy jest ich inny rozdział.  

Numery tras nadaje się na etapie ustalenia korytarza (ogólnego przebiegu). Co do zasady 

numery parzyste nadaje się trasom o przebiegu równoleżnikowym, a nieparzyste – 

południkowym. Pikietaż1 tras prowadzi się z zachodu na wschód i z południa na północ. 

W przypadku tras biegnących wzdłuż rzeki pikietaż prowadzi się zgodnie z jej biegiem – od 

źródła do ujścia. Numeracja tras krajowych wraz z ich korytarzowym ogólnym przebiegiem jest 

ustalona i aktualizowana przez Konwent Marszałków. Wykaz rowerowych tras krajowych z ich 

numeracją prowadzi Zespół ds. mobilności rowerowej działający przy Konwencie Marszałków 

Województw RP. Wykaz rowerowych tras regionalnych z ich numeracją prowadzi 

województwo/marszałek województwa.  

Przebieg tras rowerowych krajowych i regionalnych wraz z ich numerem mogą zostać 

określone zgodnie z decyzją poszczególnych województw w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw, a ich uszczegółowienie nastąpi w dokumentach planistycznych 

gmin lub planach realizacyjnych danej trasy. Ustalenie punktów styku tras na granicach 

regionów należy do sąsiadujących ze sobą województw.   

 
1 Pikietaż – określenie miejsca na drodze lub linii kolejowej poprzez podanie odległości od jej początku 
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3. Inwentaryzacja stanu oraz określenie struktury przestrzennej 

regionalnych tras rowerowych 

3.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego do roku 

2030 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (PZPWP 2030) 

został uchwalony uchwałą nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 29 grudnia 

2016 roku. Wizją przedstawioną w dokumencie w zakresie transportu jest zmniejszanie 

udziału indywidualnego transportu samochodowego w przewozach pasażerskich przez jego 

redukcję, w szczególności w obszarach wrażliwych (np. centra miast). Konkurencyjna wobec 

niego oferta transportu w regionie wzmacniana jest przez funkcjonujące węzły integracyjne 

różnej rangi. Dokument rekomenduje budowę dojazdowych tras rowerowych (2-5 km) 

w obrębie obszarów funkcjonalnych tych ośrodków i węzłów oraz budowę infrastruktury 

rowerowej, dowiązującej sieć ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych do węzłów 

integracyjnych oraz przystanków zintegrowanych transportu zbiorowego. Określa również 

zalecenia dla planowania i realizacji przebiegu tras rowerowych o charakterze uniwersalnym 

(służących zarówno podróżom rekreacyjnym, jak i codziennym dojazdom do pracy, miejsc 

edukacji i usług), w sąsiedztwie głównych źródeł i celów ruchu rowerowego.  

Zgodnie z PZPWP 2030 duże znaczenie dla rozwoju turystyki, szczególnie aktywnej, ma 

ukształtowanie spójnej struktury przestrzennej tras rowerowych o określonych standardach 

i randze co najmniej regionalnej. W Planie określone zostały trasy międzynarodowe, 

międzyregionalne oraz regionalne. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Plan nie definiuje 

sposobu określenia rangi oraz kwalifikacji poszczególnych tras do poszczególnych typów tras, 

a niniejsza Koncepcja uwzględnia zalecenia z tym związane zgodnie z dokumentem pt. 

„Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z 7 czerwca 2019 roku 

w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras 

rowerowych”, opracowany już po przyjęciu PZPWP 2030. Istotny jest również fakt, że do roku 

2017 trasy międzynarodowe nie były oznakowane ani nazywane jako EuroVelo, natomiast 

stosowano oznaczenie szlaków międzynarodowych jako szlaki R-(n), np. R-1, R-9, R-10 itp. W 

ramach opracowania przedmiotowej Koncepcji dokonano inwentaryzacji wszystkich 

uwzględnionych w PZPWP 2030 tras, przeanalizowano ich przebieg wg. części opisowej 

PZPWP 2030 oraz części graficznej dokumentu dotyczącej środowiska przyrodniczego, 

kulturowego i turystyki oraz zweryfikowano stan istniejący poszczególnych tras. 

Sieć na terenie województwa pomorskiego tworzą m.in. już zrealizowane i przygotowywane 

do realizacji trasy rowerowe oraz trasy będące wyłącznie koncepcją (propozycją przebiegu). 

Szczegółowa inwentaryzacja została przedstawiona w Załączniku 1 do niniejszego 

opracowania. 
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Dokument podkreśla także znaczenie ukształtowania spójnej sieci międzynarodowych  

i międzyregionalnych tras rowerowych jako produktów turystycznych we współpracy 

z sąsiednimi województwami. W tym zakresie wskazane jest duże znaczenie projektów 

strategicznych i programów regionalnych. W zakresie rozwoju lokalnego uwypuklona jest rola 

samorządów i organizacji lokalnych w zakresie zagospodarowania i rozwoju turystyki przez 

wyznaczenie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych oraz miejsc 

rekreacyjnych wzdłuż rzek, w powiązaniu z cennymi miejscowościami i walorami 

środowiskowymi i kulturowymi w ich najbliższym sąsiedztwie.  

 

3.2. Inwentaryzacja na podstawie ustaleń SUiKZP Gmin 

Na terenie województwa pomorskiego znajdują się 123 gminy. Każda z gmin posiada 

uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

swojego obszaru (stan na maj 2021r.). 

Znaczna część gmin uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przed uchwaleniem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego 2030 (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.), czyli przed 2016 rokiem. W zapisach studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bardzo często powołują 

się na Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określone w nim 

trasy rowerowe, stosując również nazewnictwo i numeracje tras zgodną z PZPWP 2030, jednak 

nieadekwatną do nowych zaleceń określonych w Stanowisku nr 7/2019 Konwentu 

Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad 

oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych. Wskazane przebiegi tras z uwagi na 

wcześniejsze uchwalanie studiów od powstania kolejnych opracowań województwa 

pomorskiego związanych z określeniem, np. przebiegu trasy EV10, EV9 czy Subregionalnej 

Trasy Rowerowej, odbiegają od najbardziej aktualnych ustaleń. 

Tabela w Załączniku 2 do niniejszej Koncepcji prezentuje zapisy w SUiKZ (stan na maj 2021r.) 

poszczególnych gmin odnośnie tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym, 

ponadregionalnym i regionalnym. W tym miejscu podkreślić należy, iż „Stanowisko nr 7 

Konwentu Marszałków (…)” definiuje jedynie trasy europejskie, krajowe, regionalne i lokalne.  

 

3.3. Inwentaryzacja na podstawie ustaleń „Koncepcji rozwoju tras rowerowych 

w centralnej strefie województwa pomorskiego – uzupełnienie sieci 

Pomorskich Tras Rowerowych” 

Dokument „Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej strefie województwa 

pomorskiego – uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych” przygotowany w czerwcu 

2018 i zaktualizowany w grudniu 2018 roku, miał na celu przygotowanie rekomendacji dla 

kompleksowego zaplanowania sieci tras rowerowych w środkowej części województwa 
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pomorskiego, przy uwzględnieniu inwestycji realizowanych w ramach Przedsięwzięcia 

Strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - R-10 i Wiślana 

Trasa Rowerowa R-9".  

Opracowanie wskazało przede wszystkim możliwość utworzenia mającej 272 km długości 

rowerowej "Subregionalnej Trasy Rowerowej", biegnącej przez centralną część województwa 

pomorskiego w kierunku równoleżnikowym. Część trasy wykorzystuje nasypy nieczynnych 

i rozebranych linii kolejowych, co umożliwia odseparowanie rowerzystów od ruchu 

samochodowego. Rycina powyżej obrazuje przebieg STR – kolor czerwony. Trasa ta prowadzi 

równoleżnikowo od granicy z woj. zachodniopomorskim przez Miastko, Bytów, Sominy, 

Kościerzynę, Skarszewy, Pszczółki, Tczew, Malbork, Dzierzgoń do granicy z woj. warmińsko - 

mazurskim. 

Planuje się, aby główna oś „STR” docelowo stanowiła szlak międzynarodowy - EuroVelo nr 20. 

Jej powstanie koordynowane jest Samorząd Województwa Pomorskiego wspólnie 

z przedstawicielami sąsiednich państw i regionów, w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

samorządami.  

Trasa została ujęta w „Stanowisku nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 

czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych 

i regionalnych tras rowerowych” jako krajowa, 20 Trasa Pojezierzy. 

W ramach „Koncepcji” zidentyfikowano również inne trasy lokalne i regionalne, wskazując 

możliwości ich wzajemnego powiązania i utworzenia regionalnego systemu (sieci) tras 

rowerowych, uwzględniających inwestycje już zrealizowane, powstające i planowane. Wyniki 

tych prac zostały uwzględnione przy opracowywaniu niniejszego dokumentu. 

 

3.4. Koncepcja struktury rowerowych tras turystycznych w województwie 

pomorskim 

Na potrzeby określenia struktury regionalnych rowerowych tras turystycznych 

w województwie pomorskim przyjęto definicję określoną w Stanowisku nr 7/2019 Konwentu 

Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad 

oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych, tj.: 

Regionalna rowerowa trasa turystyczna  

Trasa rowerowa o długości minimum 30 km (nie dotyczy tras łączących dwie trasy krajowe), 

łącząca się z co najmniej jedną trasą krajową lub z co najmniej dwoma innymi trasami 

regionalnymi lub z co najmniej jedną inna trasą regionalną jednocześnie z granicą państwa 

(gdzie za granicą jest kontynuowana), ewentualnie mająca początek i koniec na styku z trasą 

krajową lub inną trasą regionalną lub z granicą państwa; dopuszczalny jest początek i koniec 

na stacji kolejowej z regularnymi połączeniami kolejowymi. Podczas projektowania nowych 

odcinków tras regionalnych stosuje się warunki techniczne określone przez GDDKiA. 
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Celem określenia struktury tras rowerowych zgodnych z zaleceniami Stanowiska Konwentu 

jest uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu tras rowerowych województwa 

pomorskiego. System ten ma na celu stworzenie sieci połączeń rowerowych między trasami 

krajowymi i europejskimi (EV9/WTR, EV10/13, 20 Trasa Pojezierzy) oraz obszarami o dużych 

walorach turystycznych i istotnymi ośrodkami miejskimi (np. Trójmiasto, Słupsk, Lębork, 

Wejherowo, Bytów, Kościerzyna, Chojnice, Starogard Gdański, Malbork, Kwidzyn, Tczew). 

System powinien uwzględniać dostępność komunikacyjną oraz podstawowe usługi niezbędne 

w turystyce rowerowej. Zaprojektowane połączenia będą umożliwiać dogodne, bezpieczne 

i atrakcyjne przemieszczanie się rowerem po regionie.   

Przeprowadzone analizy dostępnych dokumentów planistycznych, atrakcyjności turystycznej 

wybranych obszarów województwa pomorskiego oraz konsultacje przeprowadzone 

z przedstawicielami JST umożliwiły budowę koncepcji spójnej sieci turystycznych tras 

rowerowych, zaprezentowanej w tabeli na kolejnej stronie. Wyznaczone trasy charakteryzuje 

przede wszystkim ujęcie korytarzowe. Wytyczenie tras rowerowych w ujęciu korytarzowym, 

z uwagi na złożoną strukturę własnościową terenów, daje możliwość na etapie trasowania 

wskazania optymalnego przebiegu każdej trasy, uwzględniając zarówno jej główny kierunek, 

inwestycje już zrealizowane, jak i charakterystykę danego obszaru. 

W ramach Koncepcji przyjęto szerokość korytarza na poziomie 300 m i założenie, że trasa musi 

się mieścić w granicach gmin, przez które przebiega. Oznacza to, że korytarz wskazuje pas 

rekomendowany dla wytyczenia i budowy turystycznej trasy rowerowej, wskazujący kierunki 

i przestrzeń w obrębie której powinna ona zostać wyznaczona i zbudowana. 

Zgodnie z założeniami Europejskiego Standardu Certyfikacji EuroVelo dla europejskiej sieci 

szlaków rowerowych trasa europejska czy krajowa powinna spełniać, m.in. kryterium 

zasadnicze (na 100% długości trasy) dotyczące braku na trasie odcinków o bardzo dużym 

natężeniu ruchu, co najwyżej 50% długości odcinka dziennego może zostać zaliczona do 

kategorii dużego ruchu. Z tego względu trasy rowerowe o znaczeniu europejskim i krajowym 

powinny przebiegać w okolicy drogi publicznej, a nie w obrębie jej jezdni. Dobra praktyka 

nakazuje stosowanie tych samych zasad w przypadku tras regionalnych, tym bardziej, 

że zgodnie ze Stanowiskiem nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z 7.06.2019 r. 

każdy nowoprojektowany odcinek trasy regionalnej powinien uwzględniać warunki 

techniczne określone w Wytycznych dla infrastruktury pieszej i rowerowej GDDKiA. Takie 

podejście umożliwi również realizację zasad lokalizacji i standardów urządzeń dla rowerzystów 

zawartych w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-

2030+.  

Podejście korytarzowe wyznaczenia tras rowerowych w planie zagospodarowania 

przestrzennego zastosowały także sąsiadujące z pomorskim województwa: 

zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie. 

Opis każdej turystycznej trasy regionalnej uwzględnia: 

• przebieg trasy 
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- gminy na trasie 

• charakterystykę trasy  

- turystyczna – służąca głównie turystom oraz mieszkańcom w celach rekreacyjnych 

- transportowo – turystyczna - służąca mieszkańcom (w celach codziennego 

transportu) jak i turystom  

• orientacyjną długość trasy (km) 

• dostępność bazy hotelarsko – gastronomicznej  (tak/nie) 

- baza hotelarsko – gastronomiczna uznawana jest za dostępną na trasie, 

w przypadku gdy, przynajmniej raz na 20 kilometrów trasy, w odległości nie większej 

niż 1 km od wyznaczonego korytarza zlokalizowane są obiekty zbiorowego 

zakwaterowania oraz obiekty gastronomiczne oferujące jedzenie na wynos. 

• główne zalety trasy, w tym możliwość połączeń z innymi trasami, miastami 

i subregionami 

- walory krajobrazowe i przyrodnicze: trasa przebiega przez przynajmniej jeden 

z wymienionych: Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy lub Park 

Narodowy wraz z otulinami, Obszary Natura 2000, Rezerwat Przyrody, Zespół 

Przyrodniczo - Krajobrazowy 

- zabytki: trasa umożliwia dostęp do przynajmniej 3 zabytków zlokalizowanych 

w obrębie lub nie dalej niż  500 m od wyznaczonego korytarza trasy 

• dostępność trasy 

- określenie ilości możliwych połączeń kolejowych na trasie 

• najważniejsze atrakcje turystyczne na trasie (ujęte w tabeli w kategorii: 

do zobaczenia na trasie) 
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Tabela 2: Regionalne trasy rowerowe w województwie pomorskim 

Nr 
trasy 

Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunkowa 
długość 

(km) 

dostępność bazy 
hotelarsko 

gastronomicznej 
zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na trasie 

850 

Gmina miejska Kwidzyn – Gmina 
wiejska Kwidzyn – Gmina wiejsko-
miejska Prabuty (miejscowość 
Prabuty) 

transportowo-
turystyczna 

47 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

Połączenie dwóch kluczowych 
miejscowości na Powiślu i możliwość 

połączenia z województwem 
warmińsko-mazurskim 

tak, wiele 

Zamek Kapituły 
Pomezańskiej oraz 

katedra w Kwidzynie; 
katedra i ruiny zamku w 

Prabutach; 

852 

Gmina wiejska Lubichowo 
(miejscowość Ocypel) – Gmina 
wiejska Skórcz – Gmina miejska 
Skórcz – Gmina wiejska Skórcz – 
Gmina wiejska Morzeszczyn – Gmina 
wiejsko-miejska Gniew (miejscowość 
Gniew) 

turystyczna 85 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie turystycznej części Kociewia 
(Ocypel i okolice) z EV9/ WTR 

nie 
Zamek krzyżacki i rynek 
w Gniewie, miejscowość 

turystyczna Ocypel 

854 

Gmina wiejska Kaliska (miejscowość 
Iwiczno) – Gmina wiejska Zblewo – 
Gmina wiejska Starogard Gdański – 
Gmina wiejska Bobowo – Gmina 
wiejsko-miejska Pelplin 

turystyczna 93 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Starogardu Gdańskiego i 
Pelplina z EV9/WTR 

tak, wiele 

Arboretum Wirty; zespół 
pocystersko-katedralny 

wpisany na Listę 
Pomników Historii oraz 

Biblia Gutenberga 
wpisana na Listę 

UNESCO w Pelplinie, 
Starogard Gdański 

856 

Gmina wiejska Debrzno – Gmina 
wiejska Człuchów - Gmina miejska 
Człuchów – Gmina wiejska Człuchów 
– Gmina wiejska Chojnice – Gmina 
miejska Chojnice – Gmina miejsko-
wiejska Czersk – Gmina wiejska 
Kaliska – Gmina miejsko-wiejska 
Czarna Woda – Gmina wiejska Kaliska  

transportowo-
turystyczna 

166 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Człuchowa z Kaszubską 
Marszrutą i siecią Kociewskich Tras 

Rowerowych 

tak, wiele 
Park Narodowy Bory 
Tucholskie, Chojnice 

858 

Gmina miejsko-wiejska Bytów 
(miejscowość Pomysk Wielki) – 
Gmina wiejska Parchowo – Gmina 
wiejska Sulęczyno – Gmina wiejska 

turystyczna 131 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie zachodniej i centralnej części 
Kaszub 

tak, wiele 

kamienne kręgi w 
Węsiorach, Wieża 

widokowa na Wieżycy, 
Centrum Edukacji i 
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Nr 
trasy 

Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunkowa 
długość 

(km) 

dostępność bazy 
hotelarsko 

gastronomicznej 
zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na trasie 

Stężyca – Gmina wiejska Somonino – 
Gmina miejsko-wiejska Kartuzy 

Promocji Regionu w 
Szymbarku, 

860A 
Gmina miejsko-wiejska Żukowo 
(miejscowość Borcz) – Gmina wiejska 
Kolbudy – Gmina miejska Gdańsk 

turystyczna 58 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

zabytki,  
połączenie Kaszub z Gdańskiem 

tak, Gdańsk 
Park Oruński w 

Gdańsku, Rezerwat 
Przyrody "Jar Reknicy" 

860B 

Gmina wiejska Kolbudy (miejscowość 
Skrzeszewo Żukowskie) – Gmina 
miejska Gdańsk – Gmina miejsko-
wiejska Żukowo  

transportowo-
turystyczna 

33 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

połączenie Kaszub z Gdańskiem 
nie Jezioro Otomińskie 

862 
Gmina wiejska Stegna (miejscowość 
Jantar) – Gmina wiejska Sztutowo – 
Gmina miejska Krynica Morska 

transportowo-
turystyczna 

42 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie z EV10/13 jako główna ość 
turystyczna o szczególnych walorach 

nie 

Muzeum na terenie 
byłego obozu 

koncentracyjnego 
Stutthof w Sztutowie, 

rezerwat przyrody “Kąty 
Rybackie”; Krynica 

Morska 

864 

Gmina wiejska Czarna Dąbrówka 
(miejscowość Otnoga) – Gmina 
wiejska Sierakowice – Gmina wiejska 
Chmielno – Gmina miejsko-wiejska 
Kartuzy  

transportowo-
turystyczna 

93 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze 
zabytki, 

dogodne równoleżnikowe połączenie 
centralnej części Kaszub 

tak, wiele 
Drewniany zabytkowy 

kościół w Sierakowicach, 
kolegiata w Kartuzach 

866 

Gmina wiejska Dębnica Kaszubska 
(miejscowość Krzynia) – Gmina 
wiejska Czarna Dąbrówka 
(miejscowość Otnoga) 

transportowo-
turystyczna 

59 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

dogodne połączenie równoleżnikowe 
zachodniej części Kaszub 

nie 
Park Krajobrazowy 

"Dolina Słupi" 

868 
Gmina wiejska Szemud (miejscowość 
Kamień) – Gmina wiejsko-miejska 
Żukowo – Gmina miejska Gdynia 

transportowo-
turystyczna 

48 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki 

trasa komunikacyjna, umożliwiająca 
wyjazd z Trójmiasta na Kaszuby 

tak, Gdynia 
Klif Orłowski, zabytkowe 

kościoły w Kielnie i 
Chwaszczynie 

870 

Gmina wiejska Cewice (miejscowość 
Kamieniec) – Gmina wiejska Linia – 
Gmina wiejska Szemud – Gmina 
wiejska Luzino – Gmina wiejska 
Wejherowo - Gmina miejska 
Wejherowo  

transportowo-
turystyczna 

103 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki,  

połączenie centralnej części Kaszub z 
Wejherowem   

tak, 
Wejherowo 

Pałac Przebendowskich 
(Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej), Kalwaria 

Wejherowska oraz rynek 
w Wejherowie 
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Nr 
trasy 

Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunkowa 
długość 

(km) 

dostępność bazy 
hotelarsko 

gastronomicznej 
zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na trasie 

872 

Gmina miejska Lębork – Gmina 
wiejska Nowa Wieś Lęborska – Gmina 
wiejska Łęczyce – Gmina wiejska 
Luzino – Gmina wiejska Wejherowo – 
Gmina miejska Wejherowo – Gmina 
miejska Reda – Gmina wiejska Puck – 
Gmina wiejska Kosakowo 
(miejscowość Rewa) 

turystyczna 121 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Lęborka z Wejherowem i 
strefą nadmorską oraz EV 10 

tak, wiele 

średniowieczne 
fortyfikacje w Lęborku, 

Wejherowo, 
miejscowość 

wypoczynkowa Rewa 

874 
Gmina miejsko-wiejska 
Władysławowo – Gmina miejsko-
wiejska Jastarnia – Gmina miejska Hel 

transportowo-
turystyczna 

106 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

kluczowy łącznik EV 10 z Mierzeją 
Helską 

tak, sezonowo 
wiele 

Fokarium; Helski 
Kompleks Muzealny: 

Muzeum Obrony 
Wybrzeża, Muzeum 
Helu, Muzeum Kolei 

Helskich; fortyfikacje w 
Jastarni i Helu, Ocean 

Park we Władysławowie 

851 

Gmina miejska Człuchów – Gmina 
wiejska Człuchów – Gmina wiejska 
Rzeczenica – Gmina wiejska 
Przechlewo – Gmina wiejska Koczała 
– Gmina miejsko-wiejska Miastko 

transportowo-
turystyczna 

142 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Człuchowa z  Trasą 
Pojezierzy nr 20 (docelowo EV 20) 

tak 
drewniana architektura 

sakralna, Zamek 
krzyżacki w Człuchowie 

853 

Gmina miejsko-wiejska Miastko – 
Gmina miejsko-wiejska Kępice – 
Gmina wiejska Kobylnica – Gmina 
wiejska Słupsk – Gmina wiejska Ustka 

transportowo-
turystyczna 

161 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Miastka (Trasa Pojezierzy nr 
20 - docelowo EV 20) ze strefą 

nadmorską oraz EV 10 

tak, Słupsk 

zabytkowe elektrownie 
wodne, Kraina w Kratę - 
regionalna architektura 

wiejska, Swołowo - 
Muzeum Kultury 

Ludowej Pomorza 

855 

Gmina miejska Chojnice – Gmina 
wiejska Chojnice – Gmina miejsko-
wiejska Brusy – Gmina wiejska 
Studzienice (miejscowość Sominy) 

turystyczna 135 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki 

połączenie Kaszubskiej Marszruty z  
Trasą Pojezierzy nr 20 (docelowo EV 20) 

tak, Chojnice 
Park Narodowy Bory 
Tucholskie, Chojnice 

857 

Gmina miejsko-wiejska Bytów – 
Gmina wiejska Borzytuchom – Gmina 
wiejska Kołczygłowy – Gmina wiejska 
Dębnica Kaszubska – Gmina wiejska 
Kobylnica – Gmina wiejska Słupsk – 

turystyczna 157 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Kaszub i Trasy Pojezierzy nr 
20 (docelowo EV 20) z EV 10 w strefie 

nadmorskiej oraz ze Słupskiem 

tak 

zabytkowe elektrownie 
wodne, Słupsk, Ustka, 

zamek krzyżacki w 
Bytowie 
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Nr 
trasy 

Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunkowa 
długość 

(km) 

dostępność bazy 
hotelarsko 

gastronomicznej 
zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na trasie 

Gmina miejska Słupsk – Gmina 
wiejska Słupsk – Gmina wiejska Ustka 
– Gmina miejska Ustka 

859 

Gmina miejsko-wiejska Bytów – 
Gmina wiejska Czarna Dąbrówka – 
Gmina wiejska Cewice – Gmina 
wiejska Nowa Wieś Lęborska – Gmina 
miejska Lębork – Gmina wiejska 
Nowa Wieś Lęborska – Gmina wiejska 
Wicko – Gmina miejska Łeba 

turystyczna 173 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Trasy Pojezierzy nr 20 
(docelowo EV 20) z Lęborkiem i EV 10 w 

Łebie 

tak, Lębork 

Słowiński Park 
Narodowy, Łeba, 

fortyfikacje 
średniowieczne w 

Lęborku, 

861 

Gmina wiejska Lubichowo 
(miejscowość Ocypel) – Gmina 
wiejska Kaliska – Gmina wiejska Stara 
Kiszewa – Gmina wiejska Kościerzyna 

turystyczna 100 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

zabytki, 
połączenie Kociewia z Kaszubami 

tak, 
miejscowość 

Kaliska 

Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, 

863 
Gmina miejska Kościerzyna – Gmina 
wiejska Kościerzyna – Gmina wiejska 
Stężyca 

transportowo-
turystyczna 

20 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
połączenie Kościerzyny i Trasy 

Pojezierzy nr 20 (docelowo EV 20)  z 
jeziorami Kółka Raduńskiego 

tak, 
Kościerzyna 

Muzeum Kolejnictwa w 
Kościerzynie, Jeziora 

Raduńskie 

865 

Gmina miejsko-wiejska Pelplin – 
gmina wiejska Starogard Gdański – 
Gmina miejska Starogard Gdański -
Gmina wiejska Starogard Gdański – 
Gmina miejsko-wiejska Skarszewy 

transportowo-
turystyczna 

49 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie trzech atrakcyjnych miast 
kociewskich oraz Trasy Pojezierzy nr 20 

(docelowo EV 20) 

tak, Starogard 
Gdański 

zespół pocystersko-
katedralny w Pelplinie, 

Starogard Gdański, 
Grodzisko "Owidz" 

867 

Gmina miejsko-wiejska Skarszewy – 
Gmina wiejska Przywidz – Gmina 
wiejska Somonino – Gmina miejsko-
wiejska Żukowo – Gmina miejsko-
wiejska Kartuzy Gmina wiejska 
Przodkowo – Gmina wiejska Szemud 
– Gmina wiejska Wejherowo – Gmina 
miejska Wejherowo 

turystyczna 183 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Trasy Pojezierzy nr 20 
(docelowo EV 20) z Wejherowem 
poprzez środkową część Kaszub 

tak, wiele 

Zamek Joannitów w 
Skarszewach, jezioro 
Przywidzkie Wielkie, 

kolegiata w Kartuzach, 
Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, 

Wejherowo 

869 
Gmina miejska Wejherowo – Gmina 
wiejska Wejherowo – Gmina wiejska 
Puck – Gmina wiejska Krokowa 

turystyczna 53 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

zabytki 
połączenie Wejherowa z EV 10 

tak, wiele 

Miejsce Pamięci w 
Piaśnicy, Kalwaria 

Wejherowska, zamek w 
Krokowej 
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Nr 
trasy 

Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunkowa 
długość 

(km) 

dostępność bazy 
hotelarsko 

gastronomicznej 
zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na trasie 

871 
Gmina miejsko-wiejska Żukowo 
(miejscowość Chwaszczyno – 
Skrzeszewo Żukowskie) 

transportowo-
turystyczna 

46 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki,  

połączenie południkowe wschodniej 
części Kaszub w sąsiedztwie Trójmiasta 

tak, Żukowo 

Zespół poklasztorny w 
Żukowie, Muzeum 

Volkswagena w 
Pępowie, 

873 
Gmina wiejska Puck (miejscowość 
Swarzewo) – Gmina miejsko-wiejska 
Władysławowo 

transportowo-
turystyczna 

9 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

zabytki, 
połączenie EV 10 z Mierzeją Helską 

tak, Puck 
Sanktuarium w 

Swarzewie, 
Władysławowo 

875 

Gmina miejska Tczew – Gmina 
wiejska Tczew – Gmina wiejska 
Pszczółki – Gmina wiejska Pruszcz 
Gdański – Gmina miejska Pruszcz 
Gdański - Gmina miejska Gdańsk 

transportowo-
turystyczna 

74 tak 

Zabytki, 

połączenie Tczewa z EV 10 w Gdańsku 
tak, wiele 

Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim; Tczew: 

Mosty Tczewskie, Stare 
Miasto; Gdańsk 

877 
Gmina miejska Pruszcz Gdański – 
Gmina wiejska Pruszcz Gdański 
(miejscowość Przejazdowo) 

transportowo-
turystyczna 

26 tak 
walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

połączenie EV 10 z węzłem 
komunikacyjnym w Pruszczu Gdańskim 

tak, Pruszcz 
Gdański 

Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim 

879 

Gmina miejsko-wiejska Prabuty – 
Gmina wiejska Mikołajki Pomorskie – 
Gmina wiejsko-miejska Sztum – 
Gmina wiejska Malbork – Gmina 
miejska Malbork 

turystyczna 99 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie Trasy Pojezierzy nr 20 
(docelowo EV 20) ze Sztumem i 

Prabutami 

tak 
Zamek Krzyżacki w 

Sztumie, Zamek 
Krzyżacki w Malborku 

881 
Gmina miejsko-wiejska Nowy Staw – 
Gmina miejsko-wiejska Nowy Dwór 
Gdański 

transportowo-
turystyczna 

27 tak 

walory krajobrazowe i przyrodnicze, 
zabytki, 

połączenie EV 10 z Trasą Pojezierzy nr 
20 (docelowo EV 20) i EV9 (WTR) 

nie 

rynek i kolegiata w 
Nowym Stawie, 
Żuławski Park 

Historyczny w Nowym 
Dworze Gdańskim, 

regionalna architektura 
wiejska 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 3: Europejskie i krajowe trasy rowerowe w województwie pomorskim 

Nr trasy nazwa Przebieg 
Charakter 

trasy 

Szacunk
owa 

długość 
(km) 

Zaplecze 
hotelarsko-
gastronomi

czne 

zalety trasy 

Dostępność 
połączeń 

kolejowych 
na trasie 

do zobaczenia na 
trasie 

EV9/WTR 

Szlak Bałtyk - 
Adriatyk / 
Wiślana Trasa 
Rowerowa 

Lewobrzeżna: Świbno (m. Gdańsk) - Cedry Wielkie - 
Suchy Dąb - Tczew - Tczew (m.) - Subkowy - Pelplin - 
Gniew - Gniew (m.) - Wiosło Duże (gm. Gniew) - woj. 
kujawsko-pomorskie  
Prawobrzeżna: Mikoszewo (gm. Stegna) - Ostaszewo - 
Lichnowy - Miłoradz - Biała Góra (gm. Sztum) - Ryjewo 
(gm) - Kwidzyn (gm) - Kwidzyn (m) - Sadlinki (gm) - woj. 
kujawsko - pomorskie, 

turystyczna 453 tak 

walory 
krajobrazowe 

i 
przyrodnicze, 

zabytki 

tak, wiele 

Zamek w Gniewie, 
Miasto Gniew, Zamek 
w Kwidzynie, Mosty 
Tczewskie, Rezerwat 

Przyrody "Mewia 
Łacha", Domy 

Podcieniowe na 
Żuławach 

EV10/13 

Szlak Wokół 
Bałtyku /  
Szlak Żelaznej 
Kurtyny 

woj. zachodniopomorskie - Zaleskie (gm. Ustka) - Ustka 
(m.) – Słupsk – Słupsk(m.) - Smołdzino - Główczyce - 
Wicko - Łeba - Wicko - Choczewo - Krokowa - 
Władysławowo – Jastarnia – Hel - Puck - Puck (m.) - 
Kosakowo - Gdynia - Sopot - Gdańsk – Pruszcz Gdański 
– Pruszcz Gdański (m.) - Stegna – Sztutowo – Krynica 
Morska- Nowy Dwór Gdański (m.) - Kępki (gm. Nowy 
Dwór Gdański) - woj. warmińsko-mazurskie  

turystyczna 605 tak 

walory 
krajobrazowe 

i 
przyrodnicze, 

zabytki 

tak, wiele 

Słowiński Park 
Narodowy, Muzeum 

Narodowe w Gdańsku, 
Europejskie Centrum 

Solidarności, Muzeum 
Emigracji w Gdyni 

20 
Trasa 
Pojezierzy 

woj. zachodniopomorskie – Krzeszewo (gm. Miastko) - 
Miastko (m.) - Tuchomie - Bytów - Bytów (m.) – 
Studzienice – Dziemiany - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) 
– Nowa Karczma – Liniewo – Skarszewy – Trąbki Wielkie 
– Pszczółki – Suchy Dąb – Tczew – Tczew (m) – Lichnowy 
– Nowy staw – Malbork – Malbork (m) – Stary Targ – 
Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń (Kornele) – woj. warmińsko 
- mazurskie  

turystyczna 556 tak 

walory 
krajobrazowe 

i 
przyrodnicze, 

zabytki 

tak, wiele 

Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, Zamek 
w Malborku, Zamek w 

Bytowie 

R-1* 
Międzynarod
owa Trasa 
Rowerowa R1 

woj. kujawsko-pomorskie – Rusinowo (gm. Sadlinki) - 
Kwidzyn - Ryjewo - Biała Góra (gm. Sztum) - Sztum (m.) 
- Stary Targ - Dzierzgoń - Bągart (gm. Dzierzgoń) - woj. 
warmińsko-mazurskie  

turystyczna 178 tak 

walory 
krajobrazowe 

i 
przyrodnicze, 

zabytki 

tak, wiele 

*Trasa nie ujęta w 
Stanowisku Konwentu 

z uwagi na brak 
doprecyzowania 

kwestii technicznych i 
prawnych 

potencjalnych 
inwestorów i 

zarządców szlaku 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 1: Przebieg rowerowych tras turystycznych europejskich, krajowych i regionalnych w województwie pomorskim 

 
 
Źródło: opracowanie własne (Załącznik 3 do niniejszego dokumentu mapa nr 1 Przebieg rowerowych tras turystycznych europejskich, krajowych i regionalnych w województwie pomorskim)   
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3.5. Turystyczne trasy uzupełniające – uzupełnienie sieci tras regionalnych 

w województwie pomorskim 

 
Trasy wskazane w niniejszym rozdziale stanowią uzupełnienie do tras europejskich, krajowych 

oraz regionalnych wyznaczonych zgodnie ze Stanowiskiem nr 7/2019 Konwentu Marszałków 

Województw RP z dnia 7.06.2019 r.. Trasy te nie są odrębną kategorią tras rowerowych 

wskazanych w Stanowisku Konwentu, a jedynie stanowią dodatkową informację odnośnie tras 

turystycznych o znaczeniu mniejszym niż regionalna. 

Wskazane trasy uzupełniające są trasami o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym czy stanowią 

połączenie z ościennymi województwami. Bardzo często stanowią produkt/atrakcję 

turystyczną. Trasy uzupełniające zostały wyznaczone na podstawie danych Departamentu 

Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz w ramach konsultacji 

z jednostkami samorządu terytorialnego.  

Tabela 4: Trasy turystyczne uzupełniające 

lp. Nazwa Gminy 
Orientacyjna 
długość (km) 

1 
Szlak Wyspy 
Sobieszewskiej im. 
Wincentego Pola 

M. Gdańsk 24 

2 Szlak Mennonitów 
gm. M. Gdańsk - gm. Pruszcz Gdański - gm. Cedry 
Wielkie - gm. Stegna - gm. Ostaszewo-gm. Lichnowy - 
gm. Malbork -M. Malbork - gm. Stare Pole 

172,6 

3 Szlak Kościołów Powiśla  
gm. Dzierzgoń - gm. Stary Targ - gm. Mikołajki 
Pomorskie 

43,6 

4 Szlak Zamków Powiśla 
M. Malbork - gm. Malbork - gm. Sztum - gm. Stary Targ 
- gm. Dzierzgoń - gm. Stary Dzierzgoń - gm. Mikołajki 
Pomorskie- gm. Prabuty 

98 

5 
Trasa Niebieska dookoła 
Jeziora Dzierzgoń 

gm. Mikołajki Pomorskie- gm. Prabuty 23,6 

6 Po Dolinie Wisły 
gm. Gniew - gm. Pelplin - gm. Subkowy - gm. Tczew - 
gm. Miłoradz - gm. Sztum - gm. Ryjewo - gm. Kwidzyn - 
gm. Sadlinki 

148,9 

7 Szlak Motławski 
M. Gdańsk - gm. Pruszcz Gdański - gm. Suchy Dąb - 
gm. Tczew - M. Tczew 

36 

8 
Greenways - Naszyjnik 
Północy 

gm. Koczała - gm. Przechlewo - gm. Rzeczenica - gm. 
Człuchów - M. Człuchów - gm. Przechlewo - gm. 
Konarzyny - gm. Chojnice - gm. Lipnica - gm. Brusy - 
gm. Karsin- gm. Czersk 

205,3 

9 Bachorze - Tuchola  gm. Chojnice - gm. Brusy - gm. Karsin- gm. Czersk  109,8 

10 Nad Łupawą gm. Czarna Dąbrówka 22,3 

11 Pętla Parchowska gm. Parchowo 25 

12 Pętla Nakielska gm. Parchowo - gm. Sulęczyno 18,9 

13 
Dookoła Jezior 
Wdzydzkich Szlak 
Remusa 

gm. Kościerzyna - gm. Dziemiany - gm. Karsin 47,9 
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lp. Nazwa Gminy 
Orientacyjna 
długość (km) 

14 
Przyrodniczy Szlak 
Rowerowy Schodno - 
Wdzydze 

gm. Kościerzyna - gm. Dziemiany 20,2 

15 Pętla Lipno gm. Dziemiany 19,8 

16 Pętla Przytarnia gm. Karsin 20,6 

17 
Literacki Szlak 
turystyczny im. Anny 
Łajming 

gm. Brusy- gm. Studzienice - gm. Dziemiany - gm. 
Brusy 

39,3 

18 Pierścień Gryfitów 
gm. Kobylnica - gm. Słupsk - gm. Ustka - gm. Słupsk - 
gm. Damnica - gm. Dębnica Kaszubska 

99,2 

19 
Błękitna Trasa 
Rowerowa 

M. Gdańsk - gm. Żukowo - gm. Przodkowo - gm. 
Kartuzy 

36,4 

20 
Pomieczyńska Trasa 
Czerwona 

gm. Kartuzy - gm. Chmielno 16 

21 
Kartuska Przyrodnicza 
Trasa Rowerowa 

gm. Kartuzy 25,9 

22 Kamienne Kręgi gm. Somonino 32,6 

23 
Chmielnieńska Trasa 
Rowerowa 

gm. Kartuzy - gm. Chmielno 9 

24 Szlak Lęborski 
M. Lębork - gm. Nowa Wieś Lęborska - gm. Łęczyce - 
gm. Luzino - gm. Szemud - gm. Wejherowo 

54,8 

25 
Szlak Pradoliny Łeby-
Redy 

M. Lębork - gm. Nowa Wieś Lęborska - gm. Łęczyce - 
gm. Luzino - gm. Wejherowo - M. Wejherowo - gm. 
Reda - gm. Rumia 

61,8 

26 
Turystyczny Szlak 
Północnych Kaszub 

gm. Krokowa - gm. Gniewino - gm. Wejherowo - M. 
Wejherowo - gm. Reda - gm. Rumia 

52 

27 WTC 
M. Wejherowo- gm. Wejherowo - gm. Puck - gm. 
Krokowa - gm. Władysławowo 

31,1 

28 Kraina Wiatraków gm. Gniewino 20,4 

29 Szlak Zwiniętych Torów gm. Ustka - gm. Smołdzino 20,9 

30 
Kaszubska Marszruta - 
Zielony 

M. Chojnice - gm. Chojnice - gm. Czersk - gm. Brusy 41,9 

31 
Kaszubska Marszruta - 
Czerwony 

gm. Czersk - gm. Brusy - gm. Chojnice 57,5 

32 
Kaszubska Marszruta - 
Żółty 

gm. Czersk - gm. Brusy - gm. Chojnice 66 

33 
Kaszubska Marszruta 
Czarna - Pętla 
Konarzyńska 

gm. Chojnice - gm. Konarzyny 33,1 

34 KTR - Szlak Grzymisława 
M. Tczew- gm. Tczew - gm. Subkowy - gm. Pelplin - 
gm. Morzeszczyn - gm. Gniew - gm. Smętowo 
Graniczne 

142 

35 KTR - Szlak Starogardzki 
M. Starogard Gdański - gm. Starogard Gdański - gm. 
Zblewo - gm. Kaliska - gm. Czarna Woda - gm. Czersk 

52 

36 KTR - Szlak Borawicki 
gm. Smętowo Graniczne - gm. Osiek - gm. Osieczna - 
gm. Czersk 

64,5 

37 KTR - Szlak Jezierny  
gm. Skarszewy- gm. Starogard Gdański - M. Starogard 
Gdański - gm. Lubichowo - gm. Osieczna - gm. Osiek 

71 

38 KTR - Szlak Starościński 
gm. Starogard Gdański - gm. Zblewo - gm. Kaliska - gm. 
Stara Kiszewa 

37 
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lp. Nazwa Gminy 
Orientacyjna 
długość (km) 

39 KTR - Szlak Joannitów 
gm. Tczew - gm. Starogard Gdański - M. Starogard 
Gdański - gm. Skarszewy  

57,5 

40 
KTR - Szlak Opata 
Wernera 

gm. Pelplin -gm. Starogard Gdański - gm. Bobowo - 
gm. Zblewo - gm. Skarszewy 

42,5 

41 
KTR - Szlak Droga 
Połomska 

gm. Lubichowo - gm. Osieczna 29 

42 KTR - Szlak Św. Rocha 
M. Starogard Gdański - gm. Starogard Gdański - gm. 
Bobowo - gm. Skórcz - M. Skórcz - gm. Osiek 

39 

43 Baltic Manors M. Ustka - gm. Ustka 58,6 

44 
Szlak Papiernika 
Niebieski 

M. Kwidzyn - gm. Kwidzyn - gm. Gardeja - gm. Sadlinki 50,7 

45 
Szlak Elektorwni 
wodnych Słupi 

gm. Dębnica Kaszubska - gm. Kołczygłowy - gm. 
Borzytuchom - gm. Czarna Dąbrówka - gm. Bytów 

85,2 

46 Pętla Kaszubska 
gm. Dębnica Kaszubska - gm. Czarna Dąbrówka - gm. 
Bytów - gm. Parchowo - gm. Studzienice - gm. 
Tuchomie - gm. Borzytuchom 

118 

47 Morenowe Wzgórza gm. Miasto - gm. Trzebielino 33,5 

48 Szlak Gardeji gm. Gardeja 32,6 

49 
Szlak Mennonitów w 
Dolinie Kwidzyńskiej 

gm. Sadlinki - gm. Kwidzyn - M. Kwidzyn- gm. Ryjewo - 
gm. Sztum  

91,3 

50 Trasa jezior Lobeliowych gm. Bytów 9,84 

51 
Szlak rowerowy po Ziemi 
Bytowskiej im. Marka 
Cichosza 

gm. Bytów 36,6 

52 
Szlak ciekawostek 
przyrodniczych gminy 
Trzebielino 

gm. Trzebielino 23,8 

53 

Trasa łącząca 
województwo - woj. 
kujawsko-pomorskie - 
Skórcz 

M. Skórcz - gm. Osiek 16,3 

54 

Trasa łącząca 
województwo - woj. 
zachodniopomorskie - 
Przytocko 

gm. Kępice 5,14 

55 

Trasa łącząca 
województwo - woj. 
kujawsko-pomorskie - 
Czersk 

gm. Czersk 7,21 

56 

Trasa łącząca 
województwo - woj. 
warmińsko-mazurskie - 
Prabuty 

gm. Prabuty 7,07 

57 

Trasa łącząca 
województwo - woj. 
kujawsko-pomorskie - 
Ocypel 

gm. Osieczna - gm. Lubichowo 15,4 

Orientacyjna łączna długość tras 2 860,16 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, dane gmin podczas konsultacji. *KTR- Kociewskie Trasy Rowerowe  



Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim 2021 

23 

4. Elementy struktury przestrzennej na terenie 9 MOF tworzące 

kręgosłup sieci tras transportowych 

4.1. Charakterystyka struktury przestrzennej na terenie miejskich obszarów 

funkcjonalnych  

4.1.1. Informacje ogólne 

Pojęcie obszaru funkcjonalnego wiąże się z ukierunkowanym terytorialnie podejściem 

w polityce rozwoju. Powstanie i rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF-ów) wiąże 

się z wzajemnym przenikaniem na wielu płaszczyznach miasta, w rozumieniu jednostki 

administracyjnej i jego otoczenia. Zakres świadczonych przez miasto usług publicznych 

przekracza potrzeby mieszkańców zapewniając jednocześnie obsługę osób z otaczających 

obszarów. Powiązania funkcjonalne między ośrodkami umożliwiają wykształcenie się 

wspólnego rynku inwestycyjnego, opartego na codziennych bezpośrednich kontaktach 

gospodarczych oraz znacznym rozszerzeniu zasięgu obsługi ponadlokalnych instytucji 

edukacji, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.  

Zgodnie z PZPWP2030 w województwie pomorskim wykształciło się 9 miejskich obszarów 

funkcjonalnych: 1 ośrodek o randze ponadregionalnej, 1 ośrodek o randze regionalnej 

i 7 ośrodków o randze subregionalnej, w tym Chojnice-Człuchów określony w PZPWP2030 

jako potencjalny ośrodek regionalny. Przez ww. ośrodki przebiega szereg tras rowerowych 

o różnej randze, w tym międzynarodowej, międzyregionalnej oraz regionalnej. 

Jednym z głównych wyzwań stojących przed miejskimi obszarami funkcjonalnymi jest ich 

integracja przestrzenna, zarówno z przestrzenią kraju, jak też wewnątrz samych MOFów. 

Integracja MOFów przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz wpływa 

pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Zwiększa również dostępność tego obszaru dla 

ruchu turystycznego. Wewnątrz miejskich obszarów funkcjonalnych rośnie rola mobilności 

rowerowej i pieszej w codziennych podróżach. 

Integracja ośrodków miejskich odbywa się w szczególności poprzez: 

• wzmacnianie powiązań funkcjonalnych wewnątrz obszaru funkcjonalnego, w tym 

poprawę jego dostępności i spójności transportowej, 

• inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej, środowiskowej, społecznej oraz na 

rzecz rewitalizacji obszarów zdegradowanych, 

• wdrażanie rozwiązań w zakresie multimodalnego transportu zbiorowego, 

obejmującego różne środki transportu i elementy infrastruktury: kolej aglomeracyjną, 

tramwaje, autobusy, system kierowania ruchem, parkingi w systemie Park&Ride, 

komunikację rowerową i pieszą.  
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4.1.2. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta  

Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego jest ośrodkiem policentrycznym opartym 

przede wszystkim na potencjale gospodarczym Gdańska i Gdyni (oraz Sopotu – Trójmiasto).  

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy.  

Tabela 5: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

Zasięg terytorialny  

• Gminy miejskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, 
Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo 

• Gminy miejsko-wiejskie: Kartuzy, Władysławowo, Żukowo, 

• Gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, 
Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, 
Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia obszaru wynosi 3 079,59 km2, zamieszkuje go ok. 1 314 tys. mieszkańców. 

Najgęściej zaludniony jest rdzeń MOFu – 1 817 os./km2, zamieszkiwany przez ponad połowę 

mieszkańców obszaru. Obszar funkcjonalny charakteryzuje się dużo niższą gęstością 

zaludnienia – 210 os./km2. Nie mniej jednak w jego obrębie znajduje się kilka gmin o poziomie 

Powierzchnia: 3 079,59 km2 

Liczba ludności: 1 313 792 os. 

Gęstość zaludnienia: 426 os./km2 
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gęstości zaludnienia zbliżonym, a nawet wyższym od rdzenia, są to gminy miejskie: Tczew, 

Pruszcz Gdański, Wejherowo i Rumia.  

Tabela 6: Liczba ludności i powierzchnia MOF ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta, stan na dzień 

31 XII 2019 r.  

RDZEŃ OBSZARU METROPOLITALEGO 

Lp. Gmina 
Liczba 

ludności (os.) 

Liczba 
ludności  
(% MOF) 

Powierzchnia 
(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

1. Gdańsk gm. miejska  470 907  35,84%  261,96  1 797,63 

2. Gdynia gm. miejska  246 348  18,75%  135,14  1 822,91 

3. Sopot gm. miejska   35 719  2,72%  17,28  2 067,07 

Razem   752 974  57,3%  414,38   1 817,11  
STREFA FUNKCJONALNA OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Lp. Gmina 
Liczba 

ludności (os.) 

Liczba 
ludności  
(% MOF) 

Powierzchnia 
(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

4. Cedry Wielkie gm. wiejska 6 965 0,53% 124,27 56,05 

5. Hel gm. miejska 3 261 0,25% 22,95 142,09 

6. Jastarnia gm. miejsko-wiejska 3 690 0,28% 9,98 369,74 

7. Kartuzy gm. miejsko-wiejska 34 013 2,59% 206,45 164,75 

8. Kolbudy gm. wiejska 17 839 1,36% 82,66 215,81 

9. Kosakowo gm. wiejska 15 589 1,19% 50,14 310,91 

10. Luzino gm. wiejska 16 539 1,26% 111,47 148,37 

11. Pruszcz Gdański gm. miejska 31 326 2,38% 16,47 1 902,00 

12. Pruszcz Gdański gm. wiejska 31 321 2,38% 143,8 217,81 

13. Przodkowo gm. wiejska 9 663 0,74% 85,18 113,44 

14. Przywidz gm. wiejska 5 957 0,45% 129,34 46,06 

15. Pszczółki gm. wiejska 9 713 0,74% 50,12 193,79 

16. Puck gm. wiejska 11 241 0,86% 4,79 2 346,76 

17. Puck gm. wiejska 26 699 2,03% 237,38 112,47 

18. Reda gm. miejska 26 307 2,00% 33,46 786,22 

19. Rumia gm. miejska 49 230 3,75% 30,1 1 635,55 

20. Somonino gm. wiejska 10 814 0,82% 112,11 96,46 

21. Stegna gm. wiejska 9 749 0,74% 170,09 57,32 

22. Suchy Dąb gm. wiejska 4 223 0,32% 84,51 49,97 

23. Szemud gm. wiejska 18 240 1,39% 176,91 103,1 

24. Tczew gm. miejska 59 951 4,56% 22,38 2 678,78 

25. Tczew gm. wiejska 15 035 1,14% 170,6 88,13 

26. Trąbki Wielkie gm. wiejska 11 145 0,85% 162,58 68,55 

27. Wejherowo gm. miejska 49 505 3,77% 26,99 1 834,20 

28. Wejherowo gm. wiejska 26 578 2,02% 194,25 136,82 

29. Władysławowo gm. miejsko-wiejska 15 388 1,17% 42,19 364,73 

30.  Żukowo gm. miejsko-wiejska 40 837 3,11% 164,04 248,95 

 Razem 560 818 42,7% 2 665 210,42 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Rdzeń obszaru metropolitalnego charakteryzuje się silnym procesem przemieszczania się 

dotychczasowych mieszkańców Trójmiasta na tereny sąsiednich gmin, w szczególności 

miejskich tj. Rumia, Reda. W analizowanym okresie widoczne jest także zainteresowanie 

przemieszczaniem się na wieś. Budownictwo mieszkaniowe w szczególności rozwinęło się 

w analizowanym okresie na obszarze wiejskim gminy Żukowo.  



Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim 2021 

26 

Wykres 1: Zmiana liczby ludności w MOF ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Na obecną organizację funkcjonalno-przestrzenną gospodarki MOFu wpływ ma postępująca 

koncentracja usług rynkowych (w tym usług ponadlokalnych) w obrębie rdzenia, przy jego 

jednoczesnej deindustrializacji (spadku znaczenia przemysłu) oraz industrializacja części 

obszarów peryferyjnych. Procesy te można uznać za przesłankę występowania trendu 

w kierunku funkcjonalnej specjalizacji przestrzeni MOFu.  

W 2020 r. w rejestrze REGON na obszarze OM wpisanych było 25 podmiotów zatrudniających 

powyżej 1000 osób, w tym: 

• 17 w gminie miejskiej Gdańsk, 

• 3 w gminie miejskiej Gdynia, 

• 1 w gminie miejskiej Tczew, 

• 1 w gminie wiejskiej Tczew, 

• 1 w gminie wiejskiej Wejherowo,  

• 1 w gminie miejsko-wiejskiej Kartuzy, 

• 1 w gminie miejsko-wiejskiej Żukowo. 

W tym samym okresie w rejestrze REGON zarejestrowanych było 148 podmiotów o liczbie 

zatrudnionych w przedziale 250-900, w tym: 

• 74 w gminie miejskiej Gdańsk, 

• 43 w gminie miejskiej Gdynia, 

• 8 w gminie miejskiej Sopot, 

• 1 w gminie miejskiej Rumia,  

• 2 w gminie miejskiej Wejherowo, 

• 7 w gminie miejskiej Tczew,  

• 1 w gminie wiejskiej Tczew, 

• 3 w gminie wiejskiej Wejherowo,  

• 2 w gminie wiejskiej Puck, 
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• 2 w gminie miejsko-wiejskiej Kartuzy, 

• 2 w gminie miejsko-wiejskiej Władysławowo, 

• 3 w gminie miejsko-wiejskiej Żukowo. 

W ujęciu absolutnym głównym ośrodkiem gospodarczym pozostaje rdzeń obszaru 

metropolitalnego. 

Rycina 2: Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON według klas 

wielkości na 1000 mieszkańców na terenie MOF ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Atutem gospodarki MOF ośrodka wojewódzkiego jest wysoki poziom przedsiębiorczości, 

w tym w zakresie nowopowstających firm technologicznych. Przedmiotowy MOF dysponuje 

obecnie rozbudowaną infrastrukturą wsparcia (w tym parki technologiczne: Gdański Park 

Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni). Infrastruktura 

wsparcia biznesu jest skoncentrowana na terenie rdzenia MOFu i zorientowana przede 

wszystkim na nowoczesne sektory (np. IT, biotechnologia).
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W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące przemieszczeń ludności w związku z zatrudnieniem.  

Tabela 7: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem na MOF ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 
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Gdańsk gm. miejska - 6429 1727 1918 1236 772 883 1520 2051 2180 1272 398 391 337 29 22 86 293 109 360 206 267 467 236 382 506 515 165 453 302 373 

Gdynia gm. wiej 5241 - 968 246 3042 1439 1615 426 711 247 147 548 671 979 13 14 173 119 162 623 383 156 173 118 30 45 64 18 31 28 69 

Sopot 2483 1673 - 95 267 144 145 61 125 93 55 56 31 75 <10 <10 25 16 <10 28 14 15 29 <10 12 16 17 <10 <10 15 16 

m. Pruszcz Gdański 890 80 20 - <10 <10 <10 154 32 513 91 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 42 226 201 90 91 <10 48 

Rumia 147 564 25 <10 - 324 330 <10 23 11 <10 38 137 81 <10 <10 28 <10 <10 89 66 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 

Reda 38 126 <10 <10 193 - 245 <10 <10 <10 <10 19 119 11 <10 <10 20 <10 12 110 59 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

m. Wejherowo 162 437 21 15 468 476 - 20 21 12 <10 166 1105 52 16 <10 54 <10 77 250 482 18 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

m. Tczew 405 51 23 78 12 <10 <10 - 12 82 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10 32 83 35 <10 <10 777 

Żukowo 979 745 57 27 91 46 49 18 - 46 55 303 33 28 <10 <10 <10 263 <10 18 24 279 307 183 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Pruszcz Gdański 897 88 26 449 18 <10 <10 150 43 - 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 26 183 100 46 66 13 31 

Kolbudy 546 103 <10 44 18 10 <10 32 80 68 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 60 23 <10 <10 <10 <10 <10 

Szemud 127 182 24 <10 55 23 101 <10 55 <10 <10 - 81 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 39 61 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Wejherowo 59 246 10 <10 160 125 698 <10 <10 <10 <10 52 - 12 <10 <10 <10 <10 <10 64 253 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Kosakowo 77 376 11 <10 89 35 27 <10 <10 <10 <10 10 <10 - <10 <10 13 <10 <10 36 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Hel <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 22 <10 <10 17 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Jastarnia <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 - <10 <10 20 21 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

m. Puck 26 54 <10 <10 37 56 29 <10 <10 <10 <10 <10 15 21 <10 21 - <10 271 730 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Kartuzy – miasto 60 22 <10 <10 <10 <10 <10 <10 113 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <10 <10 <10 68 494 143 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Władysławowo <10 35 <10 <10 18 26 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 11 34 179 <10 - 426 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Puck 37 60 <10 <10 51 95 64 <10 <10 <10 <10 <10 39 10 <10 17 288 <10 273 - 19 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Luzino <10 12 <10 <10 16 13 112 <10 <10 <10 <10 26 146 <10 <10 <10 <10 <10 <10 23 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Przodkowo 46 30 10 <10 14 <10 17 <10 75 <10 <10 56 <10 <10 <10 <10 <10 82 <10 <10 <10 - 89 29 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Kartuzy-obszar wiejski 46 22 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 96 <10 <10 <10 13 - 110 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Somonino 34 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 82 <10 <10 <10 14 94 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Przywidz 18 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Trąbki Wielkie 71 <10 <10 44 <10 <10 <10 15 <10 54 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 13 <10 <10 <10 <10 

Pszczółki 74 12 <10 52 <10 <10 <10 128 <10 34 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 39 - 24 11 <10 34 

Suchy Dąb 15 <10 <10 16 <10 <10 <10 28 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 - <10 <10 12 

Cedry wielkie 117 28 <10 43 <10 <10 <10 16 <10 40 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 16 22 - 44 <10 

Stegna <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <10 

Tczew 90 31 <10 25 <10 <10 <10 886 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 26 31 20 <10 <10 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 
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Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie ośrodka metropolitalnego znajduje się 525,51 

km infrastruktury rowerowej, w tym: 

• 283,4 km w obrębie rdzenia (w tym ok. 69% w Gdańsku, 23% w Gdyni i 8% w Sopocie); 

• 276,6 km w obrębie strefy funkcjonalnej (najwięcej w gm. wiejskiej Pruszcz Gdański, 

gm. miejsko-wiejskiej Władysławowo, gm. miejskiej Tczew, w gm. miejskiej Pruszcz 

Gdański). 

W analizowanym okresie infrastruktura rozwija się w podobnym tempie na obszarze rdzenia 

i strefy funkcjonalnej obszaru metropolitalnego. Wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych na 

tym obszarze osiąga stosunkowo wysoką wartość na terenie rdzenia. 

Wykres 2: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka wojewódzkiego na przestrzeni 

lat 2015-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

W ciągu  5 analizowanych lat najdłuższe odcinki dróg rowerowych powstały w następujących 

gminach: 

• 28,9 km w gm. miejskiej Gdańsk (odpowiada za 73,35% wzrostu w rdzeniu), 

• 16,3 km w gm. wiejskiej Pruszcz Gdański (odpowiada za 40,55% wzrostu w strefie 

funkcjonalnej). 

Spadek długości dróg rowerowych odnotowano w 4 gminach strefy funkcjonalnej ośrodka 

metropolitalnego (spadek o 12 km w gminie miejskiej Wejherowo, 9,6 km w gm. miejskiej Hel, 

5,5 km w  m. wiejskiej Luzino, 1,8 km gm. miejsko-wiejskiej Władysławowo). W analizowanym 

okresie nie przybyło dróg rowerowych w: 

• gm. wiejskiej Szemud, 

• gm. miejskiej Puck, 

• gm. wiejskiej Przywidz, 

• gm. wiejskiej Suchy Dąb. 
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Działania na rzecz przedmiotowego MOFu podejmuje powołana do tego celu Stowarzyszenie 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).  W skład stowarzyszenia wchodzi 

większa liczba samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) na zasadzie dobrowolności. 

Gminy należące do stowarzyszenia stanowią potencjalną strefę funkcjonalną (Rycina 4). Do 

OMGGS należą następujące powiaty: lęborski, wejherowski, pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. 

Gdańsk, kartuski, gdański, nowodworski, malborski, tczewski oraz gmina Skarszewy w 

powiecie starogardzkim.  

Rycina 3: Zasięg przestrzenny OMG-G-S 

 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 

Stowarzyszenie OMG-G-S dysponuje następującymi dokumentami strategicznymi: 

• Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 

2030,  

• Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – 

Gdynia –Sopot do roku 2020, 

• Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do 2030 r.,  

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Ponadto w listopadzie 2020 r. w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP) 

powstał raport pn. Zachowania transportowe mieszkańców OMG-G-S. 
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Zgodnie ze Strategią OMG-G-S rozwój obszaru będzie koncentrował się wzdłuż zasadniczych 

osi rozwojowych: 

1. Centralnej, będącej historycznie ukształtowanym pasem ponadlokalnych 

i ponadregionalnych usług wzdłuż linii kolejowej SKM 250 oraz alei Zwycięstwa 

i Grunwaldzkiej w Gdańsku, alei Niepodległości w Sopocie oraz alei Zwycięstwa i ulicy 

Świętojańskiej w Gdyni, tworząc funkcjonalny obszar centralny rdzenia metropolii. 

2. Strategicznej, stanowiącej przedłużenie osi centralnej, wychodzącej poza trzy miasta 

rdzenia i przebiegającej wzdłuż DK 91 oraz linii kolejowej 9 od Tczewa przez Pruszcz 

Gdański do Gdańska oraz DK 6 i linii kolejowej 202 i 250 od śródmieścia Gdyni przez 

Gdynię Chylonię, Rumię, Redę do Wejherowa. Wokół osi strategicznej rozwija się 

strefa silnej urbanizacji. 

3. Metropolitalnej, sięgającej miast krawędziowych: Lęborka, od Wejherowa wzdłuż DK 

6 oraz linii kolejowej 220, oraz Malborka – od Tczewa wzdłuż DK 22 i linii kolejowej 

nr 9. Dodatkowo silna urbanizacja oraz funkcjonowanie Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej przyczynią się do powstania kartuskiej osi metropolitalnej wzdłuż linii 

kolejowych 248 i 201 oraz DK 7 i DW 211 z Gdańska przez Żukowo do Kartuz. 

Zgodnie z Strategią Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do 2030 politykę 

transportu i mobilności z jednej strony charakteryzuje kompleksowość, z drugiej natomiast 

konieczność różnicowania intensywności w doborze poszczególnych instrumentów polityki 

transportowej w zależności od stref.  

• W rdzeniu OM, gdzie występują największe gęstości celów podróży oraz duży udział krótkich 

podróży, głównym celem jest zapewnienie sprawnego systemu transportowego OM przy 

jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia i możliwości wygodnego 

podróżowania, poprzez stwarzanie warunków do podejmowania zrównoważonych wyborów 

transportowych. 

• poza rdzeniem OM, gdzie występują znacznie mniejsze gęstości celów podróży (głównie 

miejsca zamieszkania), duży udział długich podróży, głównym celem jest zachowanie 

równowagi pomiędzy udziałem transportu indywidualnego i transportu zbiorowego w 

realizacji przemieszczeń oraz wzmocnienie znaczenia aktywnych form mobilności w ramach 

łańcucha pasażerskich podróży intermodalnych. 

• podróże metropolitalne (międzygminne) i zewnętrzne w rdzeniu OM i poza rdzeniem 

realizowane są w większości samochodem oraz w dużej części transportem zbiorowym przy 

istotnym udziale kolei regionalnej i SKM, natomiast przy znikomym udziale podróży 

wykonywanych pieszo, czy rowerem. Jednakże większość podróży metropolitalnych 

realizowanych transportem zbiorowym w swoim łańcuchu zawiera przemieszczenia piesze lub 

rowerem z domu lub miejsca pracy do przystanku transportu zbiorowego lub węzła 

integracyjnego. 

Jak wynika z raportu Zachowania transportowe mieszkańców OMG-G-S z listopada 2020 r. 

w codziennych podróżach rower jest głównym środkiem transportu dla 7,8% mieszkańców.  
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4.1.3. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Słupska 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Słupska obejmuje 

swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy. 

Tabela 8: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Słupska 

Zasięg terytorialny  
• Gminy miejskie: Słupsk, Ustka 

• Gminy wiejskie: Damnica, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Słupsk, Ustka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia MOFu wynosi 1243,66 km2, zamieszkuje go nieco ponad 161,1 tys. 

mieszkańców. Najgęściej zaludnionymi gminami są gmina miejska Słupsk i gmina miejska 

Ustka, ale to gminę miejską Słupsk zamieszkuje ponad połowa (56,30%) mieszkańców MOFu. 

Stosunkowo gęsto zaludniona jest gmina wiejska Słupsk i Kobylnica.  

Tabela 9: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka regionalnego Słupska, stan na dzień 31 XII 

2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Słupsk gm. miejska 90 681 56,30% 43,15  2 101,53  

Ustka gm. miejska 15 367 9,54% 10,19  1 508,05  

Damnica gm. wiejska 6 093 3,78% 167,7  36,33  

Dębnica Kaszubska gm. wiejska 9 534 5,92% 299,52  31,83  

Kobylnica gm. wiejska 12 848 7,98% 243,91  52,68  

Słupsk gm. wiejska 18 206 11,30% 261,73  69,56  

Ustka gm. wiejska 8 339 5,18% 217,46  38,35  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Sytuacja demograficzna w okresie od 2016 do 2020 roku w przestrzeni MOF charakteryzowała 

się względną stabilnością. W tym okresie liczba mieszkańców MOF zmniejszyła się o 2117, czyli 

o 0,48%. W przestrzeni MOF widoczne były jednak znaczne zmiany liczby mieszkańców 

w odniesieniu do poszczególnych gmin. Widoczne były zjawiska suburbanizacji przestrzeni 

Powierzchnia: 1 243,66 km2 

Liczba ludności: 161 068 os. 

Gęstość zaludnienia: 129 os./km2 
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miejskiej Słupska (ubytek mieszkańców rzędu 2,94%) oraz Ustki (ubytek rzędu 4,61%). 

Największy wzrost liczby mieszkańców odnotowano w gminach Kobylnica (wzrost o 14,97%) 

oraz Słupsk (wzrost o 8,67%).  

Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze 

REGON wpisane były 2 podmioty zatrudniające powyżej 1000 osób, z czego oba z nich 

zlokalizowane były na terenie miasta Słupsk. Podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych zlokalizowane były na terenie czterech gmin MOF ośrodka regionalnego 

Słupska w liczbie: 

• 8 w mieście Słupsku; 

• 3 w gminie wiejskiej Słupsk; 

• 2 w gminie wiejskiej Ustka; 

• 1 w gminie wiejskiej Kobylnica.  

Sytuacja w tym zakresie jest niezmienna od kilku lat, poza miastem Słupsk, w którym 

obserwuje się stopniowy spadek liczby podmiotów w tym przedziale wielkościowym. 

W wartościach bezwzględnych największą liczbą podmiotów gospodarczych charakteryzuje 

się gmina miejska Słupsk i w tym też kierunku podróżuje największa liczba osób w związku 

z zatrudnieniem. Duży ruch związany z zatrudnieniem występuje także w kierunku gmin 

wiejskich: Kobylnica, Słupsk i Ustka. Nasilenie podróży związanych z zatrudnieniem 

przedstawione zostało w poniższej tabeli.  

Tabela 10: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka regionalnego Słupska 

  Gmina miejsca zamieszkania  

  m. Słupsk  m. Ustka  Damnica  
Dębnica 

Kaszubska  
Kobylnica  Słupsk  Ustka  Razem 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 p
ra

cy
 Słupsk gm. miejska - 407 330 496 968 1400 303 3904 

Ustka gm. miejska 338 - 21 51 73 134 241 858 

Damnica gm. wiejska 92 <10 - <10 <10 30 <10 122 

Dębnica Kaszubska gm. wiejska 63 <10 <10 - 14 21 <10 98 

Kobylnica gm. wiejska 836 30 53 102 - 174 59 1254 

Słupsk gm. wiejska 1500 100 208 287 201 - 120 2416 

Ustka gm. wiejska 968 787 80 37 130 358 - 2360 

Razem 3797 1324 692 973 1386 2117 723 
 

% mieszkańców 4,13% 8,37% 11,12% 9,96% 11,69% 12,17% 8,65% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

W ramach projektu partnerskiego „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego 

obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” opracowano strategię rozwoju obszaru 

funkcjonalnego. W strategii wyróżniony został cel strategiczny Obszar zintegrowany 

przestrzennie, w ramach którego wyznaczono cel operacyjny Poprawa jakości infrastruktury 

komunikacyjnej wewnątrz obszaru, w tym zadanie Budowa ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych tworzących spójną sieć na terenie MOF. W ramach tego zdania sukcesywnie 

realizowane są następujące projekty:  

• „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”; 

• „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Ustka”; 
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• Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ramach przebudowy dróg 

powiatowych. 

Opis projektów i stopień ich realizacji przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 11: Stopień realizacji zadań rozwojowych z zakresu infrastruktury rowerowej w ramach 

Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 

Nazwa inwestycji Działania 
Stopień 

realizacji* 

„Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa R9- 
Partnerstwo Gminy Ustka” 

Projekt obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-
rowerowych, modernizację dróg pod kątem dostosowania ich do 
ruchu rowerowego oraz zagospodarowanie terenu miejsc 
postojowych. Miejsca postojowe zlokalizowane w Gminie Główczyce, 
w Łebie i gm. Słupsk wyposażone zostaną m.in. w wiaty, ławostoły i 
ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki 
rowerowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. 

2 – w 

małym stopniu 
realizowany 

„Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa R9- 
Partnerstwo Miasta Ustka”; 

 

Na terenie Słupska zakończono budowę drogi rowerowej o 
nawierzchni bitumicznej wzdłuż ulicy 3-go Maja od skrzyżowania z 
ulicą Chrobrego do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego o dł. ok. 1 km 
stanowiącej uzupełnienie dotychczas wybudowanych odcinków dróg 
rowerowych trasy R10. Na terenie Miasta Ustka projektowana trasa 
rowerowa poprowadzona będzie od granicy miasta z gminą Ustka 
ulicami: Polną, Darłowską, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Słupi, 
kładką przez rzekę Słupia, Ogrodową, ul. Sportową, ul. Grunwaldzką, 
drogą na os. Żuławy stanowiącą przedłużenie ul. Jagiellońskiej, 
wzdłuż ogrodzenia terenów sportowych zlokalizowanych przy ul. 
Grunwaldzkiej (OSIR) do ul. Rybackiej. 

3 – w średnim 
stopniu 

zrealizowany 

Budowa ciągów pieszych i 
ścieżek rowerowych w 
ramach przebudowy dróg 
powiatowych. 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. 
Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska) 0,518 km,  

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. 
Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 0,4 km,  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica 
i Gminy Kępice – etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) – 0,16 km,  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I – 2,95 
km. 

4 – w dużym 
stopniu 

zrealizowany 

* 1 – niezrealizowany, 2 – w małym stopniu realizowany, 3 – w średnim stopniu zrealizowany, 4 – w dużym stopniu 
zrealizowany, 5 – zrealizowany 
Źródło: Ewaluacja ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020” 

12 września 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu „Węzeł transportowy 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji 

zbiorowej”. Projekt realizowany ma być do roku 2022. W ramach inwestycji planowana jest 

m.in. budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem 

kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride” oraz budowa 

oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych.  

Drogi rowerowe realizowane są sukcesywnie. W latach 2015-2020 na terenie MOFu powstało 

łącznie 74,17 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 
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Wykres 3:Długość wybudowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych w ramach zadania Budowa 

ścieżek rowerowych i ciągów pieszych tworzących spójną sieć na terenie MOF ośrodka regionalnego 

Słupska 

 
Źródło: Ewaluacja ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020” 

Należy podkreślić, że badania opinii mieszkańców MOFu potwierdzają korzystne zmiany 

w zakresie infrastruktury rowerowej. Dwie najczęściej zauważane przez badanych zmiany 

dokonują się w zakresie zagospodarowanych terenów zielonych (72,3%) oraz ścieżek 

rowerowych oraz stanu ulic i chodników (71,4%).  

Wykres 4: Ocena infrastruktury rowerowej w gminach i miastach MOF ośrodka regionalnego Słupska 

wg mieszkańców 

 
Źródło: Raport z badania ewaluacyjnego „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-

2020” 

Rozwój infrastruktury rowerowej pozostaje jednak nadal obszarem, w ramach którego 

oczekuje się kontynuacji inwestycji w kolejnych latach. Mieszkańcy najlepiej oceniają 

infrastrukturę rowerową Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk. Pomimo podejmowania działań 

zmierzających do stworzenia spójnej sieci dróg rowerowych na terenie MOFu mieszkańcy 

dostrzegają znaczne niedostatki w tym względzie w szczególności w mieście i gminie Ustka.  
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4.1.4. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Chojnice-

Człuchów 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Chojnice-Człuchów obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli 

gminy.   

Tabela 12: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego układu bipolarnego 

Chojnice-Człuchów 

Zasięg terytorialny  
• Gminy miejskie: Chojnice, Człuchów 

• Gminy wiejskie: Chojnice, Człuchów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia przedmiotowego MOFu wynosi 853,50 km2, zamieszkuje go ponad 83,8 tys. 

mieszkańców. Najgęściej zaludnionymi gminami są gminy miejskie Chojnice i Człuchów, 

z zauważalnie wyższą wartością w Chojnicach – 1891,83 os/km2  w stosunku do 

1066,04 os/km2 w Człuchowie. Gminy te zamieszkuje łącznie ponad połowa (63,7%) 

mieszkańców MOFu, przy czym już tylko w gminie miejskiej Człuchów mieszka niemal połowa 

mieszkańców – 47,36%. Poniżej zamieszczono dokładne dane na temat ludności i powierzchni 

gmin MOF Chojnice-Człuchów. 

Tabela 13: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego układu bipolarnego 

Chojnice-Człuchów, stan na dzień 31 XII 2019 r. 

Gmina Liczba ludności (os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia (km2) 

Gęstość zaludnienia 
(os./km2) 

Chojnice gm. miejska 39 804 47,46% 21,04 1891,83 

Człuchów gm. miejska 13 624 16,24% 12,78 1066,04 

Chojnice gm. wiejska 19 311 23,03% 458,21 42,14 

Człuchów gm. wiejska 11 128 13,27% 361,47 30,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Powierzchnia: 853,50 km2 

Liczba ludności: 83 867 os. 

Gęstość zaludnienia: 98 os./km2 
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W latach 2015-2019 zaobserwowano spadek liczebności mieszkańców gmin miejskich, przy 

czym bardziej intensywnie to zjawisko występowało w gm. miejskiej Człuchów. W gminach 

bezpośredniej strefy podmiejskiej, tj. gminach wiejskich Chojnice i Człuchów, obserwuje się 

wzrost liczby mieszkańców. Obszar tych gmin stanowi częste miejsce migracji mieszkańców 

i związane jest z procesami suburbanizacji. Zjawisko to wyraźniej zauważalne jest na ternie 

gminy wiejskiej Chojnice, w której to też wskaźnik oddanych do użytkowania mieszkań 

porównywalny jest do wskaźnika notowanego w mieście.  

Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze 

REGON na obszarze MOFu wpisany był 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób, 

znajdujący się na terenie miasta Chojnice. Podmioty z przedziału od 250 do 999 zatrudnionych 

zlokalizowane były na terenie trzech z czterech gmin MOF Chojnice-Człuchów w liczbie: 

• 7 w gminie miejskiej Chojnice, 

• 2 w gminie miejskiej Człuchów, 

• 1 w gminie wiejskiej Chojnice.  

W wartościach bezwzględnych największą liczbą podmiotów gospodarczych charakteryzuje 

się gmina miejska Chojnice, w której jest około dwukrotnie więcej zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych niż w gm. miejskiej Człuchów. Chojnice są jednak miejscem pracy 

głównie mieszkańców gminy i miasta Chojnice. Nie odnotowano znaczącego ruchu 

związanego z pracą w kierunku Chojnic z gminy i miasta Człuchów. Szczegółowe dane 

nt. przepływów ludności związanych z zatrudnieniem zawiera tabela poniżej.  

Tabela 14: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Chojnice-Człuchów 

  Gmina miejsca zamieszkania  

  
Chojnice gm. 

miejska 
m. Człuchów 
gm. miejska 

Chojnice gm. 
wiejska 

Człuchów 
gm. wiejska 

Razem 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 

p
ra

cy
 

Chojnice gm. miejska - 82 1441 111 1634 

Człuchów gm. miejska 116 - 28 621 765 

Chojnice gm. wiejska 783 20 - 55 858 

Człuchów gm. wiejska 138 146 43 - 327 

Razem 1037 248 1512 787  

% mieszkańców 2,59% 1,78% 8,08% 7,17%  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

W ramach projektu partnerskiego „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” 

opracowano strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego. W ramach dokumentu spójnego ze 

strategią pn. Sektorowy Plan Działań Infrastruktura drogowa i transport zbiorowy wskazano 

cele związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Projekty kluczowe, zarekomendowane 

do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego związane z rozwojem 

infrastruktury rowerowej to: 

o Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22 i budowa ścieżki rowerowej od węzła 

Nieżywięć (gm. Człuchów) do drogi krajowej nr 22 przy węźle Pawłowo; 
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o Budowa tras pieszo-rowerowych w ramach Kaszubskiej Marszruty i Kasztelanii 

Szczytnieńskiej w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

o Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-

rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Chojnicko-Człuchowskiego MOF”. 

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOFu znajduje się 129,9 km infrastruktury 

rowerowej, w tym:  

1. 82,2 km w gm. wiejskiej Chojnice, 

2. 23,0 km w gm. miejskiej Chojnice,  

3. 16,7 km w gm. miejskiej Człuchów,  

4. 8,0 km w gm. wiejskiej Człuchów. 

W ostatnich latach na terenie MOFu można zaobserwować stopniowy wzrost liczby ścieżek 

rowerowych. Najwyższy wzrost wynoszący 32,2 km nowej infrastruktury wystąpił na terenie 

gminy wiejskiej Człuchów. Na terenie pozostałych gmin odnotowano nieduże bezwzględne 

wzrosty w tym zakresie. Wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych na terenie MOFu osiąga 

najwyższe wartości w gminach miejskich: Człuchów i Chojnice. Dzięki inwestycjom w ostatnich 

latach gmina wiejska Chojnice także osiągnęła korzystną wartość wskaźnika na tle innych 

jednostek. 

Tabela 15: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego Chojnice-

Człuchów na przestrzeni lat 2015-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl  
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4.1.5. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Bytowa 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Bytowa 

obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy.  

Tabela 16: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Bytowa 

Zasięg terytorialny  • Gminy miejsko-wiejskie: Bytów,  

• Gminy wiejskie: Borzytuchom, Studzienice  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia MOFu wynosi 482 km2 a zamieszkuje go ponad 32,5 tys. mieszkańców. 

Najgęściej zaludnioną gminą jest gmina miejsko-wiejska Bytów, w której zamieszkuje 78% 

ludności MOFu. W pozostałych gminach wiejskich mieszka zbliżona liczba osób, lecz z uwagi 

na mniejszy obszar gmina wiejska Borzytuchom jest gęściej zaludniona. Poniżej zamieszczono 

dokładne dane na temat ludności i powierzchni gmin bytowskiego MOF.  

Tabela 17: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego Bytowa, stan na dzień 

31 XII 2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Bytów gm. miejsko-wiejska 25 420 78% 196,92 129,09 

Borzytuchom gm. wiejska 3 364 10% 108,52 31,00 

Studzienice gm. wiejska 3 760 12% 176,26 21,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich (w gm. miejsko-wiejskiej Bytów) 

przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze REGON na obszarze MOFu wpisany był 1 podmiot 

zatrudniający powyżej 1000 osób oraz 2 podmioty o liczbie zatrudnionych z przedziału od 250 

do 999 osób, zlokalizowane na terenie gminy miejsko-wiejskiej Bytów. Na terenie MOFu nie 

Powierzchnia: 481,70 km2 

Liczba ludności: 32 544 os. 

Gęstość zaludnienia: 68 os./km2 
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odnotowuje się znacznych przepływów ludności związanych z zatrudnieniem. Nie mniej 

jednak głównym kierunkiem tych podróży jest gmina. miejsko-wiejska Bytów. 

Tabela 18: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego Bytowa 

  Gmina miejsca zamieszkania  

  
Bytów gm. miejsko-

wiejska 
Borzytuchom gm. 

wiejska 
Studzienice gm. 

wiejska 
Razem 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 

p
ra

cy
 

Bytów gm. miejsko-wiejska - 333 298 631 

Borzytuchom gm. wiejska 86 - 12 98 

Studzienice gm. wiejska 60 <10 - 60 

Razem 146 333 310  

% mieszkańców 0,58% 10,56% 8,49% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOF Bytowa znajduje się 16,3 km infrastruktury 

rowerowej, w tym:  

1. 10,5 km w gm. miejsko-wiejskiej Bytów, 

2. 5,8 km w gm. wiejskiej Borzytuchom.  

Brak jest dostępnych danych dla gm. wiejskiej Studzienice. W ostatnich latach można na 

terenie MOFu zaobserwować stopniowy lecz niewystarczający wzrost liczby ścieżek 

rowerowych. W ciągu 5 lat na terenie gm. miejsko-wiejskiej Bytów powstało tylko 4,4 km 

infrastruktury rowerowej, a w gm. wiejskiej Borzytuchom – 2,7 km. Infrastruktura rowerowa 

na terenie MOF Bytowa osiąga wartości poniżej wartości osiąganej przez województwo 

pomorskie.  

Wykres 5: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego Bytowa na 

przestrzeni lat 2015-2019* 

 
*brak danych dla gm. wiejskiej Studzienice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl   



Koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych w województwie pomorskim 2021 

41 

4.1.6. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kościerzyny 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kościerzyny 

obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy.  

Tabela 19: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Kościerzyny 

Zasięg terytorialny  
• Gminy miejskie: Kościerzyna 

• Gminy wiejskie: Kościerzyna 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 

Powierzchnia MOFu wynosi ponad 325,75 km2, a zamieszkuje go ok. 39,8 tys. mieszkańców, 

w tym niemal 60% zamieszkuje gminę miejską a pozostałe 40% gminę wiejską. Gmina miejska 

jest gęsto zaludniona, na 1 km2 jej powierzchni przypada prawie 1500 os. Poniżej 

zamieszczono dokładne dane na temat ludności i powierzchni gmin kościerskiego MOF. 

Tabela 20: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego Kościerzyny, stan na 

dzień 31 XII 2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia (km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Kościerzyna gm. miejska 23 742 59,60% 15,86  1 496,97  

Kościerzyna gm. wiejska 16 091 40,40% 309,89  51,92  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Od roku 2017 obserwuje się spadek liczby ludności na terenie gm. miejskiej Kościerzyna. Od 

tego też momentu występują znaczne wzrosty liczby mieszkańców w gminie wiejskiej, co ma 

związek z procesami suburbanizacji, występuje korelacja między skalą wzrostów liczby 

ludności a wskaźnikiem oddanych mieszkań.  

Powierzchnia: 325,75 km2 

Liczba ludności: 39 833 os. 

Gęstość zaludnienia: 122 os./km2 
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Gospodarka MOF Kościerzyny oparta jest na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. 

w rejestrze REGON na obszarze MOF Kościerzyny wpisane były 2 podmioty zatrudniające 

powyżej 1000 osób, po jednym w gminie miejskiej i wiejskiej. Brak jest podmiotów z przedziału 

od 250 do 999 zatrudnionych. Gmina wiejska gospodarczo jest stosunkowo słabo rozwinięta. 

Nie mniej jednak przepływy związane z zatrudnieniem mają podobne natężenie w obu 

kierunkach. 

Tabela 21: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego 

Kościerzyny 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 

p
ra

cy
 

 Gmina miejsca zamieszkania 

 Kościerzyna gm. miejska Kościerzyna gm. wiejska 

 Kościerzyna gm. miejska - 687 

Kościerzyna gm. wiejska 718 - 

% mieszkańców 3,01% 4,40% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

Drogi rowerowe na terenie powiatu kościerskiego są słabo rozwinięte, jednak wyznaczanych 

jest wiele tras rowerowych, które pełnią głównie funkcje krajoznawcze i turystyczne (są to 

szlaki rowerowe i nie należy ich mylić z drogami lub ścieżkami rowerowymi, które muszą 

posiadać określoną infrastrukturę). Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOF 

Kościerzyny znajduje się 25,9 km infrastruktury rowerowej, wyłącznie na terenie gm. miejskiej.  

Wykres 6: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego Kościerzyny 

na przestrzeni lat 2015-2019* 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl  

Kościerski MOF w ramach celu strategicznego 2. Poprawa dostępności transportowej 

i ochrona środowiska wskazuje cel operacyjny 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej, w tym kierunek działań Rozbudowa sieci tras rowerowych w obrębie MOF. 

W trakcie realizacji jest budowa węzła integracyjnego transportu zbiorowego w Kościerzynie. 

Powstać mają m.in. nowe linie transportu rowerowego na trasach Kościerzyna - Skorzewo, 

Kościerzyna - Sarnowy, Kościerzyna - Dobrogoszcz oraz Kościerzyna - Wielki Klincz.  
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4.1.7. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy.  

Tabela 22: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

Zasięg terytorialny  • Gminy miejskie: Kwidzyn, 

• Gminy wiejskie: Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia MOFu wynosi 533,86 km2, a zamieszkuje go ok. 64,3 tys. mieszkańców. 

Najgęściej zaludnionym obszarem jest miasto Kwidzyn, który zamieszkuje blisko 60% 

mieszkańców MOFu. Gminy wiejskie charakteryzują się stosunkowo wysoką gęstością 

zaludnienia. Najgęściej zaludniona z nich jest gmina wiejska Kwidzyn. Poniżej zamieszczono 

dokładne dane na temat ludności i powierzchni gmin MOF Kwidzyna. 

Tabela 23: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego Kwidzyna, stan na dzień 

31 XII 2019 r. 

Gmina Liczba ludności (os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia (km2) 

Gęstość zaludnienia 
(os./km2) 

Kwidzyn gm. miejska 38 418 59,79% 21,54 1783,57 

Gardeja gm. wiejska 8 421 13,11% 192,7 43,70 

Kwidzyn gm. wiejska 11 429 17,79% 207,37 55,11 

Sadlinki gm. wiejska 5 984 9,31% 112,25 53,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

W latach 2015-2019 odnotowano wzrosty liczby ludności w szczególności w gm. wiejskiej 

Kwidzyn i gm. wiejskiej Sadlinki. W całym analizowanym okresie obserwuje się spadek liczby 

mieszkańców w gm. miejskiej Kwidzyn i od 2018 r. spadki w tym zakresie w gminie wiejskiej 

Gardeja.  

Powierzchnia: 533,86 km2 

Liczba ludności: 64 252 os. 

Gęstość zaludnienia: 1936 os./km2 
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Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze 

REGON na obszarze MOFu wpisane były 2 podmioty zatrudniające powyżej 1000 osób, 

zlokalizowane w gminie miejskiej Kwidzyn. W gminie tej znajduje się także 5 podmiotów z 

przedziału od 250 do 999 zatrudnionych. W pozostałych gminach zarejestrowane są podmioty 

poniżej 250 zatrudnionych. Sytuację w zakresie liczby podmiotów o wielkości zatrudnienia od 

50 do 249 pracowników przedstawia poniższy wykres. 

Tabela 24: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 p
ra

cy
  Gmina miejsca zamieszkania  

 
Kwidzyn gm. 

miejska 
Gardeja gm. 

wiejska 
Sadlinki gm. 

wiejska 
Kwidzyn gm. 

wiejska 
Razem 

Kwidzyn gm. miejska - 647 577 995 2219 

Gardeja gm. wiejska 53 - <10 <10 53 

Sadlinki gm. wiejska 52 10 - 12 74 

Kwidzyn gm. wiejska 313 35 34 - 382 

Razem 418 692 611 1007 
 

 % mieszkańców 1,08% 8,18% 5,38% 16,95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOF Kwidzyna znajduje się 34,6 km 

infrastruktury rowerowej, w tym:  

1. 22,4 km w gm. miejskiej Kwidzyn, 

2. 12,2 km w gm. wiejskiej Kwidzyn.  

W ostatnich latach można na terenie MOFu zaobserwować równomierny wzrost długości 

infrastruktury w gminie wiejskiej i miejskiej Kwidzyn. Wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych 

na terenie MOFu osiąga wysokie wartości w gminie miejskiej, a w gminie wiejskiej wartości są 

poniżej wartości dla województwa.  

Wykres 7: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego Kwidzyna* 

na przestrzeni lat 2015-2019 

 
*brak danych dla gm. wiejskiej Sadlinki i Gardeja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl  
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4.1.8. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Lęborka 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Lęborka 

obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli gminy.  

Tabela 25: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Lęborka 

Zasięg terytorialny  • Gminy miejskie: Lębork 

• Gminy wiejskiej: Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia MOFu wynosi 521,17 km2, a zamieszkuje go nieco ponad 61 tys. mieszkańców. 

Miasto stanowiące rdzeń jest obszarem wyjątkowo gęsto zaludnionym, które to zamieszkuje 

ponad 57% ludności MOFu. Charakterystyka gmin wiejskich w zakresie liczby ludności 

i gęstości zaludnienia jest podoba. Obszary te są stosunkowo gęsto zaludnione biorąc pod 

uwagę to, iż są to gminy wiejskie. Poniżej zamieszczono dokładne dane na temat ludności 

i powierzchni gmin MOFu. 

Tabela 26: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego Lęborka, stan na dzień 

31 XII 2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Lębork gm. miejska 35 273 57,82% 17,86  1 974,97  

Łęczyce gm. wiejska 12 084 19,81% 232,86  51,89  

Nowa Wieś Lęborska gm. wiejska 13 645 22,37% 270,45  50,45  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

W latach 2015-2019 obserwuje się spadki w zakresie liczby mieszkańców gm. miejskiej Lębork 

(za wyjątkiem roku 2017, w którym odnotowano umiarkowany wzrost). W gminach wiejskich 

odnotowuje się stosunkowo wysokie wzrosty liczby ludności. Intensywniej procesy te się 

ujawniają w gm. wiejskiej Nowa Wieś Lęborska, w której to w roku 2019 wskaźnik oddanych 

do użytkowania mieszkań wykazał wyższą wartość niż w mieście stanowiącym rdzeń MOFu. 

Obydwie gminy wiejskie odnotowały okresowe spadki liczby ludności.  

 

Powierzchnia: 521,17 km2 

Liczba ludności: 61 002 os. 

Gęstość zaludnienia: 117 os./km2 
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Gospodarka MOF Lęborka opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. 

w rejestrze REGON na obszarze MOF Lęborka nie było podmiotów zatrudniających powyżej 

1000 osób. Wpisane były natomiast 2 podmioty z przedziału od 250 do 999 zatrudnionych 

w mieście Lębork. W poniższej Tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przepływów 

ludności związanych z zatrudnieniem.  

Tabela 27: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF Lęborka 

  Gmina miejsca zamieszkania  

  
Lębork gm. 

miejska 
Łęczyce gm. 

wiejska 

Nowa Wieś 
Lęborska gm. 

wiejska 
Razem 

G
m
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a 
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ca

 

p
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cy
 

Lębork gm. miejska - 155 878 1033 

Łęczyce gm. wiejska 149 - 43 192 

Nowa Wieś Lęborska gm. wiejska 429 35 - 464 

Razem 578 190 921  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

Na terenie przedmiotowego MOFu w ramach ZPT zaplanowana została budowę węzła 

integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową 

i modernizacją dróg dojazdowych, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze 

transportowym, a także rozbudową tunelu dla pieszych.  

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOF Lęborka znajduje się 30,5 km infrastruktury 

rowerowej, w tym:  

1. 17,0 km w gm. miejskiej Lębork, 

2. 13,5 km w gm. wiejskiej Nowa Wieś Lęborska,  

W ostatnich latach najdynamiczniej wzrost długości ścieżek rowerowych odnotowano 

w gminie miejskiej Lębork.  

Wykres 8: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego Lęborka na 

przestrzeni lat 2015-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl  
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4.1.9. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Malbork-

Sztum 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Malbork-Sztum obejmuje swoim zasięgiem przedstawione w poniższej tabeli 

gminy. 

Tabela 28: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego układu bipolarnego 

Malbork-Sztum 

Zasięg terytorialny  
• Gminy miejskie: Malbork 

• Gminy miejsko-wiejskie: Sztum, Nowy Staw 

• Gminy wiejskie: Malbork, Stare Pole 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Powierzchnia MOFu wynosi 492,68 km2, a zamieszkuje go 73,8 tys. mieszkańców. Najgęściej 

zaludnione jest miasto Malbork i stanowi miejsce zamieszkania niemal 52% mieszkańców 

MOFu. Wśród pozostałych gmin największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się gmina 

miejsko-wiejska Sztum, stanowiąc miejsce zamieszkania prawie 25% mieszkańców MOFu. 

Kolejno, nieco ponad 10% osób zamieszkuje gminę miejską Nowy Staw. Na gminy wiejskie 

przypada już tylko po ok. 6% liczby ludności. Poniżej zamieszczono dokładne dane na temat 

ludności i powierzchni gmin. 

Powierzchnia: 492,68 km2 

Liczba ludności: 73 800 os. 

Gęstość zaludnienia: 150 os./km2 
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Tabela 29: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego układu bipolarnego 

Malbork-Sztum, stan na dzień 31 XII 2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Malbork gm. miejska 38 345 51,96% 17,16  2 234,56  

Sztum gm. miejsko-wiejska 18 291 24,78% 181,06  101,02  

Nowy Staw gm. miejsko-wiejska 7 637 10,35% 114,3  66,82  

Malbork gm. wiejska 4 831 6,55% 100,67  47,99  

Stare Pole gm. wiejska 4 696 6,36% 79,49  59,08  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

W całym okresie od 2015 do 2019 roku odnotowano wzrost liczby mieszkańców jedynie 

w gm. wiejskiej Malbork. Okresowe wzrosty zauważalne też były w gm. miejsko-wiejskiej 

Nowy Staw oraz gm. wiejskiej Stare Pole. Nie są one jednak istotne z uwagi na późniejszą ich 

redukcję.  

Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze 

REGON na obszarze MOFu nie było podmiotów zatrudniających powyżej 1000 osób. Wpisane 

były natomiast 7 podmiotów z przedziału od 250 do 999 zatrudnionych, w tym 5 w mieście 

Malbork i 2 w gminie miejsko-wiejskiej Sztum. Powiązania między miastem rdzeniem 

a otoczeniem funkcjonalnym nie są szczególnie intensywne w zakresie podróży związanych 

z zatrudnieniem. Największa bezwzględna liczba osób podróżuje ze Sztumu do Malborka.  

Tabela 30: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Malbork-Sztum 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 p
ra

cy
  Gmina miejsca zamieszkania  

 
Malbork 
(miejska) 

Sztum Nowy Staw 
Malbork 
(wiejska) 

Stare Pole Razem 

Malbork gm. miejska - 247 178 186 138 749 

Sztum gm. miejsko-wiejska 160 - <10 26 <10 186 

Nowy Staw gm. miejsko-wiejska 40 <10 - <10 <10 40 

Malbork gm. wiejska 54 <10 <10 - <10 54 

Stare Pole gm. wiejska 41 <10 <10 <10 - 41 

 Razem 295 247 178 212 138  

 % mieszkańców 0,76% 1,32% 2,29% 4,47% 2,93%  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

W strategii rozwoju MOFu wyróżniony został obszar priorytetowy Funkcjonalna przestrzeń 

publiczna, z tym Cel strategiczny CS.3.1 Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności 

transportowej MOF Malborka, cel operacyjny CO.3.1.1 Rozbudowa i modernizacja 

zintegrowanej infrastruktury drogowej i rowerowej i zdanie Rozbudowa sieci tras rowerowych 

stanowiących dojazd do węzłów integracyjnych MOF Malborka. W trakcie realizacji jest 

projekt pn. Rozwój transportu rowerowego w powiązaniu z transportem zbiorowym MOF 

Malbork-Sztum, w ramach którego powstanie infrastruktura dla rowerów na terenie MOF 

Malbork-Sztum. Gmina Malbork - Partner projektu zrealizuje ciąg pieszo-rowerowy na trasie 

Malbork – Tragamin. Natomiast kolejny Partner projektu - Miasto i Gmina Nowy Staw 

wybuduje ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Kościeleczki – Tralewo – Nowy Staw. 

Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOFu znajduje się 78,3 km infrastruktury 

rowerowej, w tym:  
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1. 25,5 km w gm. miejsko-wiejskiej Sztum, 

2. 20,0 w gm. miejskiej Malbork,  

3. 15,1 km w gm. miejsko-wiejskiej Nowy Staw,  

4. 11,6 m w gm. wiejskiej Malbork,  

5. 6,1 km w gm. wiejskiej Stare Pole.  

W ostatnich latach można na terenie MOFu zaobserwować stopniowy wzrost liczby ścieżek 

rowerowych, z wyjątkiem gm. wiejskiej Stare Pole. Wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych na 

terenie MOFu osiąga najwyższą wartości w gminie miejskiej. Pozostałe gminy na tle 

województwa pomorskiego i całej Polski wypadają korzystnie.  

Wykres 9: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Malbork-Sztum na przestrzeni lat 2015-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl   
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4.1.10. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Starogardu Gdańskiego 

Zgodnie z PZPWP 2030 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Starogardu 

Gdańskiego obejmuje obszar przedstawiony w poniższej tabeli. 

Tabela 31: Zasięg miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Standardu 

Gdańskiego 

Zasięg terytorialny  • Gminy miejskie: Starogard Gdański 

• Gminy wiejskie: Bobowo, Starogard Gdański, Zblewo 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PZPWP 2030 i danych GUS 

Obszar MOFu ma powierzchnię 410,91 km2 i zamieszkuje go 79 418 osób. Najwięcej 

mieszkańców zamieszkuje miasto Starogard Gdański (nieco ponad 60%), które jest piątym co 

do liczby ludności ośrodkiem województwa pomorskiego. Największą powierzchnię zajmuje 

gmina wiejska Starogard Gdański, która jest drugą co do liczby mieszkańców gminą MOFu. 

Wyjątkowo gęsto zaludnione są gm. wiejskie Starogard Gdański i Zblewo – osiągają wartość 

ok. 85 os/km2 powierzchni. Poniżej zamieszczono dokładne dane na temat ludności 

i powierzchni gmin starogardzkiego MOF. 

Tabela 32: Liczba ludności i powierzchnia w MOF ośrodka subregionalnego Starogardu Gdańskiego, 

stan na dzień 31 XII 2019 r. 

Gmina 
Liczba ludności 

(os.) 
Liczba ludności  

(% MOF) 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 
(os./km2) 

Starogard Gdański gmina miejska 47 671 60,03% 25,28  1 885,72  

Bobowo gm. wiejska 3 202 4,03% 51,63  62,02  

Starogard Gdański gm. wiejska 16 713 21,04% 196,21  85,18  

Zblewo gm. wiejska 11 832 14,90% 137,79  85,87  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bdl.stat.gov.pl 

Powierzchnia: 410,91 km2 

Liczba ludności: 79 418 os. 

Gęstość zaludnienia: 193 os./km2 
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Na terenie MOFu obserwuje się odpływ liczby ludności z miasta rdzenia i zauważalne wzrosty 

w gm. wiejskich. W całym okresie najintensywniejsze wzrosty liczby ludności notowane są 

w gm. wiejskiej Starogard Gdański. Zauważalne są tendencje wzrostowe jeśli chodzi o przyrost 

mieszkańców w gm. wiejskiej Zblewo oraz spadki w tym zakresie w gm. wiejskiej Bobowo.  

Gospodarka MOFu opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 r. w rejestrze 

REGON na obszarze MOF Starogard Gdański wpisany był 1 podmiot zatrudniający powyżej 

1000 osób, zlokalizowany w gminie miejskiej Starogard Gdański. Ponadto w mieście Starogard 

Gdański w 2020 r. wpisane były do rejestru 4 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych. Największe przepływy ludności związane z zatrudnieniem są zauważalne 

pomiędzy miastem rdzeniem a gminą wiejską Starogard Gdański. 

Tabela 33: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w MOF ośrodka subregionalnego 

Starogardu Gdańskiego 

  

Gmina miejsca zamieszkania   

Starogard 
Gdański gm. 

miejska 

Bobowo gm. 
wiejska 

Starogard 
Gdański gm. 

wiejska 

Zblewo gm. 
wiejska 

Razem 

G
m

in
a 

m
ie

js
ca

 

p
ra

cy
 

Starogard Gdański gm. miejska - 165 1238 483 1886 

Bobowo gm. wiejska 26 - 13 <10 39 

Starogard Gdański gm. wiejska 747 57 - 126 930 

Zblewo gm. wiejska 95 19 67 - 181 

Razem 868 241 1318 609 
 

% mieszkańców 1,80% 7,66% 8,20% 5,25% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

W ramach projektu partnerskiego „Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar 

partnerstwa na rzecz rozwoju” opracowano strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego. 

W ramach celu rozwojowego Obszar zintegrowany przestrzennie wyznaczono cel operacyjny 

Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność gospodarczą, w tym zadanie 

rozwój infrastruktury rowerowej. W ostatnich latach można na terenie starogardzkiego MOF 

zaobserwować stopniowy wzrost liczby ścieżek rowerowych, zarówno komunikacyjnych, jak i 

turystycznych.  Zgodnie z danymi GUS z 2019 roku na terenie MOF znajduje się 43,4 km ścieżek 

rowerowych. W ciągu ostatnich 5 lat rozbudowano infrastrukturę rowerową o ponad 20 km 

dróg rowerowych. Najwięcej inwestycji poczynionych zostało w gminie wiejskiej Starogard 

Gdański. Zauważalnie zwiększyła się także długość ścieżek w mieście Starogard Gdański. 

Ponadto zrealizowano projekt pn. Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego 

w Starogardzie Gdańskim. W ramach projektu rozbudowano kompleks budynków dworca PKP 

oraz utworzono ciąg komunikacyjny obejmującego Aleję Wojska Polskiego wraz z ulicami: 

Kolejową, M. Hillar i częścią ul. Gdańskiej. W pobliżu dworca pojawiły się miejsca parkingowe, 

gdzie można pozostawić auto lub rower i ruszyć w dalszą podróż pociągiem bądź autobusem. 
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Wykres 10: Długość infrastruktury rowerowej w gminach MOF Starogardu Gdańskiego* na 

przestrzeni lat 2015-2019 

 

*brak danych dla gm. wiejskiej Bobowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl  
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4.1.11. Podsumowanie 

W poniższej Tabeli podsumowano informacje przedstawione w podrozdziałach dotyczących 

poszczególnych MOFów. 

Tabela 34: Podsumowanie uwarunkowań na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych 

województwa pomorskiego 

MOF Uwarunkowania 

1. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka wojewódzkiego 

Trójmiasta 

1. Z perspektywy gospodarczej i demograficznej widać wyraźny podział 

MOFu na: 

• rdzeń obszaru metropolitalnego, 

• strefę funkcjonalną obszaru metropolitalnego. 

2. Rdzeń obszaru metropolitalnego charakteryzuje się w szczególności 

intensyfikacją zainwestowania wzdłuż głównych ciągów komunikacji, 

nagromadzeniem funkcji metropolitalnych, największymi gęstościami 

celów podróży oraz dużym udziałem krótkich podróży. 

3. Strefa funkcjonalna obszaru metropolitalnego charakteryzuje się silnym 

procesem suburbanizacji, mniejszymi gęstościami celów podróży i dużym 

udziałem długich podróży.  

4. Najgęstsza sieć infrastruktury rowerowej występuje w gminach 

należących do rdzenia. Na jego obszarze najlepiej wyposażona w  

infrastrukturę jest gm. miejska Gdańsk. W strefie funkcjonalnej obszaru 

metropolitalnego pod tym względem wyróżnia się gm. wiejska Pruszcz 

Gdański. 

2. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka regionalnego Słupska 

1. Najsilniejsze powiązania funkcjonalne z miastem rdzeniowym 

obserwuje się w gm. wiejskiej Słupsk, gm. wiejskiej Ustka i gm. wiejskiej 

Kobylnica.  

2. Gmina wiejska Ustka tworzy silne powiązania z miastem Ustka. 

3. Obszar najsilniejszego procesu suburbanizacji stanowią gm. wiejska 

Słupsk i gm. wiejska Kobylnica.  

4. Najsłabiej rozwiniętymi gospodarczo gminami są gm. wiejska Dębnica 

Kaszubska i Damnica, jednocześnie nie są one głównym obszarem 

suburbanizacji.  

5. Niedostatecznie rozwinięta sieć dróg rowerowych występuje głównie na 

terenie gm. wiejskiej Ustka, jednocześnie jest ona najczęstszym na terenie 

MOFu kierunkiem podróży związanych z zatrudnieniem ze Słupska i do 

Słupska 
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MOF Uwarunkowania 

3. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

układu bipolarnego Chojnice-

Człuchów 

1. Najsilniejsze powiązania funkcjonalne występują pomiędzy miastami 

rdzeniami a gminami wiejskimi wokół nich. Natomiast pomiędzy miastami 

występują słabe powiązania.  

2. Ośrodkami rozwoju wielofunkcyjnego są miasta-rdzenie, tj. Chojnice i 

Człuchów. 

3. Funkcja mieszkaniowa silniej rozwija się w strefach podmiejskich tj. 

w gminie wiejskiej Chojnice i gminie wiejskiej Człuchów. 

4. Gęstość infrastruktury rowerowej w miastach rdzeniach osiąga wysokie 

wartości. W ostatnim czasie rozbudowana została znacznie infrastruktura 

na terenie jednej ze stref podmiejskich (gmina wiejska Chojnice), osiągając 

dość wysoki wskaźnik gęstości. Jednocześnie na terenie drugiej strefy 

podmiejskiej poczyniono w ostatnich latach nieznaczne inwestycje, a 

gęstość infrastruktury pozostała na niewystarczającym poziomie. 

4. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Bytowa 

1. Na terenie MOFu zauważalne powiązania występują jedynie między 

miastem Bytów a jego otoczeniem funkcjonalnym.  

2. Funkcje gospodarcze skoncentrowane są w Bytowie. 

3. Funkcja mieszkaniowa najwyraźniej rozwija się na terenie gm. wiejskiej 

Borzytuchom. 

5. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Kościerzyny 

1. Na terenie obszaru funkcjonują dwa znaczące podmioty gospodarcze, 

po jednym na terenie gminy miejskiej i wiejskiej. 

2. Funkcja mieszkaniowa rozwija się w szczególności na terenie gminy 

wiejskiej. 

2. W zakresie istniejącej infrastruktury rowerowej występuje znaczna 

dysproporcja pomiędzy dobrze rozwiniętą w gminie miejskiej i całkowitym 

jej brakiem w gminie wiejskiej. 

6. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Kwidzyna 

1. Na terenie MOFu występują zauważalne powiązania jedynie pomiędzy 

Kwidzynem a jego otoczeniem funkcjonalnym.  

2. Funkcja mieszkaniowa najsilniej rozwija się w gminie wiejskiej Kwidzyn.  

3. Infrastruktura na terenie MOFu w ostatnich latach rozwinęła się 

równomiernie, przy czym potrzeby z nią związane nie są równomierne. 

Brak jest wystarczającej infrastruktury na terenach wiejskich. 

7. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Lęborka 

1. Między rdzeniem a gminą wiejską Nowa Wieś Lęborska występują 

silniejsze powiązania funkcjonalne. 

2. Funkcję mieszkalną pełni głównie gmina wiejska Nowa Wieś Lęborska.  

3. W ostatnich latach najdynamiczniej wzrost długości ścieżek rowerowych 

odnotowano w gminie miejskiej. W gminach wiejskich występują braki w 

tym zakresie. 
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MOF Uwarunkowania 

8. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

układu bipolarnego Malbork-

Sztum 

1. Brak jest średnich i dużych przedsiębiorstw. Powiązania między 

miastem rdzeniem a otoczeniem funkcjonalnym nie są szczególnie 

intensywne. 

2. Funkcja mieszkaniowa w szczególności rozwija się w gminie wiejskiej 

Malbork.  

3. Miasto Malbork dysponuje dobrze rozwinięta infrastrukturą rowerową. 

W pozostałych gminach sytuacja w zakresie gęstości infrastruktury jest 

stosunkowo dobra. 

9. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego  

Starogardu Gdańskiego 

1. Funkcje gospodarcze skoncentrowane są w mieście rdzeniu, generując 

ruch w szczególności między miastem a strefą najsilniejszej suburbanizacji 

– gminą wiejską Starogard Gdański. 

2. W ostatnim okresie odnotowano wzrost infrastruktury rowerowej na 

terenie gminy wiejskiej Starogard Gdański. Gm. wiejska Zblewo osiąga 

niezadowalający wskaźnik gęstości infrastruktury, jednocześnie 

wykazywane są tendencje wzrostowe w zakresie pełnienia funkcji 

mieszkaniowej przez ów gminę. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najsilniejsze powiązania transportowe na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim określone zostały w poniższej 

Tabeli na podstawie danych GUS związanych z zatrudnieniem na terenie poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. W tabeli poniżej 

umieszczono powiązania o charakterze znaczącym, silnym i bardzo silnym. W gminach, w których nie ma powiązań o takim natężeniu, wybrano 

najsilniejsze. Dane te zestawiono z informacją o największych podmiotach gospodarczych w gminach, które generują przepływy związane 

z zatrudnieniem. 

Tabela 35: Przepływy ludności związane z zatrudnieniem - podsumowanie 

Obszar Kierunek Natężenie* Główne generatory 

1. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka wojewódzkiego 

Trójmiasta ** 

gm. miejska Gdynia – gm. miejska Gdańsk 6429 – bardzo silne 

gm. miejska Gdańsk: 

• 17 podmiotów zatrudniających powyżej 

1000 osób 

• 74 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych  

gm. miejska Gdynia: 

• 4 podmioty zatrudniające powyżej 1000 

osób 

• 43 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. miejska Sopot: 

• 8 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. miejska Wejherowo: 

• 2 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. miejska Gdańsk – gm. miejska Gdynia 5241 – bardzo silne 

gm. miejska Rumia – gm. miejska Gdynia 3042 – bardzo silne 

gm. miejska Gdańsk – gm. miejska Sopot 2483 – bardzo silne 

gm. wiejska Pruszcz Gdański – gm. miejska Gdańsk 2180 – bardzo silne 

gm. miejsko-wiejska Żukowo – gm. miejska Gdańsk 2051 – bardzo silne 

gm. miejska Pruszcz – gm. miejska Gdańsk 1918 – silne 

gm. miejska Sopot – gm. miejska Gdańsk 1727 – silne  

gm. miejska Gdynia – gm. miejska Sopot 1673 – silne 

gm. miejska Wejherowo – gm. miejska Gdynia 1615 – silne 

gm. miejska Tczew – gm. miejska Gdańsk 1520 – silne 

gm. miejska Reda – gm. miejska Gdynia 1439 – silne 

gm. wiejska Kolbudy – gm. miejska Gdańsk 1272 – silne  

gm. miejska Rumia – gm. miejska Gdańsk 1236 – silne 

gm. wiejska Wejherowo – gm. miejska Wejherowo 1105 – silne 

2. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka regionalnego Słupska 
gm. miejska Słupsk – gm. wiejska Słupsk 1500 – silne gm. miejska Słupsk: 
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Obszar Kierunek Natężenie* Główne generatory 

gm. wiejska Słupsk – gm. miejska Słupsk 1400 – silne 
• 2 podmioty zatrudniające powyżej 1000 

osób 

• 8 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. wiejska Słupsk: 

• 3 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. wiejska Ustka: 

• 2 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. wiejska Kobylnica: 

• 1 podmiot z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. wiejska Kobylnica – gm. miejska Słupsk 968 – znaczne 

gm. miejska Słupsk – gm. wiejska Ustka 968 – znaczne 

gm. miejska Słupsk – gm. wiejska Kobylnica 836 – znaczne 

gm. miejska Ustka – gm. wiejska Ustka 787 – znaczne 

3. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Chojnice-Człuchów 
gm. wiejska Chojnice – gm. miejska Chojnice 1441 – silne 

gm. miejska Chojnice: 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób 

• 7 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. wiejska Chojnice: 

• 1 podmiot z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. miejska Człuchów: 

• 2 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

gm. miejska Chojnice – gm. wiejska Chojnice 783 – znaczne 

gm. wiejska Człuchów – gm. miejska Człuchów 621 – znaczne  

4. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego Bytowa 
Gm. wiejska Borzytuchom – gm. miejsko-wiejska Bytów 333 - umiarkowane 

gm. miejsko- wiejska Bytów: 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób 

• 2 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 
Gm. wiejska Studzienice – gm. miejsko-wiejska Bytów 298 – umiarkowane 

Gm. miejska Kościerzyna – gm. wiejska Kościerzyna 718 – znaczne gm. wiejska Kościerzyna: 
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Obszar Kierunek Natężenie* Główne generatory 

5. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego  

Kościerzyny 
Gm. wiejska Kościerzyna – gm. miejska Kościerzyna 687 – znaczne 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób 

gm. miejska Kościerzyna: 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób 

6. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Kwidzyna 

Gm. wiejska Kwidzyn – gm. miejska Kwidzyn 995 – znaczne gm. miejska Kwidzyn: 

• 2 podmioty zatrudniające powyżej 1000 

zatrudnionych 

• 5 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

Gm. wiejska Gardeja – gm. miejska Kwidzyn 647 – znaczne 

Gm. wiejska Sadlinki – gm. miejska Kwidzyn 577 – znaczne 

7. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego Lęborka Gm. wiejska Nowa Wieś Lęborka – gm. miejska Lębork 878 – znaczne 

gm. miejska Lębork: 

• 2 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

8. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego układu 

bipolarnego Malbork-Sztum 

Gm. miejsko-wiejska Sztum – gm. miejska Malbork 247 - umiarkowane 
gm. miejska Malbork: 

• 5 podmiotów z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 

 

Gm. wiejska Malbork – gm. miejska Malbork 186 – umiarkowane 

Gm. miejsko-wiejska Nowy Staw – gm. miejska Malbork 178 – umiarkowane 

Gm. wiejska Stare Pole – gm. miejska Malbork 138 – umiarkowane 

9. Miejski obszar funkcjonalny 

ośrodka subregionalnego 

Starogardu Gdańskiego 

Gm. wiejska Starogard Gdański – gm. miejska Starogard Gdański 1238 – silne 
gm. miejska Starogard Gdański 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 

zatrudnionych 

• 4 podmioty z przedziału od 250 do 999 

zatrudnionych 
Gm. miejska Starogard Gdański – gm. wiejska Starogard Gdański 747 – znaczne 

* Liczba przemieszczających się: 1-99 – słabe; 100-499 – umiarkowane; 500-999 – znaczne; 1000-1999 – silne; >2000 bardzo silne 

** wyróżniono tylko silne i bardzo silne powiązania  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bdl.stat.gov.pl
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4.2. Sieć głównych osi rowerowych tras transportowych na terenie miejskich 

obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim 

Sieć głównych osi rowerowych tras transportowych na terenie Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych w województwie pomorskim została wyznaczona w oparciu o charakterystykę 

struktury przestrzennej MOFów (zaprezentowaną w poprzednim rozdziale) oraz o konsultacje 

przeprowadzone w czerwcu 2021 roku z przedstawicielami każdego z MOF. Z uwagi na 

pandemię wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca niniejszej Koncepcji odbył wybrane spotkania w 

trybie zdalnym. Na każdym ze spotkań prezentowana, konsultowana oraz aktualizowana była 

wstępna mapa przedstawiające stan zaawansowania rozwoju głównych osi transportu 

rowerowego w poszczególnych MOF. 

Tabela 36: Tryb konsultacji z MOF – czerwiec 2021 r. 

lp. MOF 
Tryb 

konsultacji 

1 miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta on-line 

2 miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Słupska on-line 

3 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Chojnice-Człuchów stacjonarny 

4 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Bytowa on-line 

5 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kościerzyny on-line 

6 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kwidzyna on-line 

7 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Lęborka stacjonarny 

8 miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Malbork-Sztum stacjonarny 

9 miejski  obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Starogardu Gdańskiego stacjonarny 

Źródło: opracowanie własne.  

Celem konsultacji było wypracowanie map z kierunkami głównych osi sieci tras rowerowych o 

funkcjach transportowych wraz ze wskazaniem braków w tych trasach oraz ewentualne 

wskazanie odcinków wymagających modernizacji. Braki zostały wyznaczone m.in. w oparciu 

o zrealizowane i planowane inwestycje gmin, powiatów oraz plany inwestycyjne Zarządu Dróg 

Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Integralnym załącznikiem do niniejszego dokumentu jest 9 map z wyznaczonymi głównymi 

osiami rozwoju transportu rowerowego w każdym z MOF. Każda z map dodatkowo 

przedstawiona została do celów poglądowych oraz opisana w postaci tabeli w niniejszym 

dokumencie. Wskazane trasy transportowe stanowią kręgosłup sieci tras rowerowych 

o funkcjach transportowych. Zgodnie z ustaleniami, uwzględniając koncepcyjny charakter 

dokumentu, w przypadku gdy trasy przebiegają wzdłuż dróg publicznych, linie prowadzone są 

w pasie drogi i nie uwzględniają strony przebiegu drogi rowerowej lub ciągu pieszo 

rowerowego. 

Po uzupełnieniu sieci głównych rowerowych tras transportowych rekomenduje się 

uzupełnienie sieci o kolejne rowerowe odcinki transportowe, ułatwiające komunikację 

mieszkańców wewnątrz MOF oraz umożliwiające przemieszczanie się turystów w kierunku 

regionalnych tras turystycznych. 
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W kolejnych podrozdziałach przedstawiono główne osie rowerowych tras transportowych dla 

poszczególnych MOFów. Dla każdego MOFu przypisano numer porządkowy2 od 1 do 9, a 

główne osie transportowe nazwano (kategoria: główna oś transportowa) i oznaczano 

(kategoria: nr osi) poprzez dodawanie kolejnego numeru w zależności od liczby głównych osi 

w MOFie (np. 1.1). W wyznaczonych głównych osiach transportowych określono odcinki, które 

opisano (kategoria: opis odcinka) i nadano im numer3 (kategoria: nr odcinka) oraz status 

(kategoria: status), tzn. wskazano czy odcinek jest: 

• Odcinki istniejące i wymagające modernizacji: 

o istniejący – zrealizowany lub planowany do realizacji przez JST/ ZDW/GDDKiA; 

o wymagający modernizacji - droga rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy wymagający 

modernizacji z uwagi na zły standard wykonania lub zły stan techniczny 

nawierzchni; 

• Odcinki wskazane do realizacji i uzupełnienia: 

o wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych - brak drogi rowerowej/ ciągu 

pieszo-rowerowego; 

o rekomendowany do uzupełnienia - brak drogi rowerowej/ ciągu pieszo-

rowerowego, rekomendowany do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

Ponadto wskazano czy dany odcinek głównej osi rowerowych tras transportowych jest 

zbieżny, częściowo zbieżny czy w ogóle nie przebiega spójnie z trasą turystyczną (kategoria: 

turystyczna). 

 

   

 
2 Zgodnie z tabelą zaprezentowaną w niniejszym podrozdziale. 
3 do numeru głównej osi transportowej dodawano kolejny numer dla każdego z poszczególnych odcinków (np.. 

1.1.1) 
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4.2.1. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest najważniejszym ośrodkiem miejskim 

położonym w północnej Polsce i jednocześnie w południowej części basenu Morza Bałtyckiego 

o regionalnej, lecz także ponadnarodowej sile oddziaływania. Z uwagi na pełnione funkcje 

gospodarcze, usługowe i kulturalne, OM obejmuje swym oddziaływaniem obszar znacznie 

wykraczający poza swoje granice. Na terenie MOFu ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

występują dekoncentracja i rozpraszanie się osadnictwa polegające na odpływie mieszkańców 

z Trójmiasta oraz innych miast MOFu do ich najbliższego otoczenia (proces suburbanizacji). 

Funkcje gospodarcze i społeczne pozostają jednak nadal w obrębie tych miast, tworząc na 

terenie MOFu funkcjonalno–przestrzenne relacje, przejawiające się w regularnych lub 

okazjonalnych dojazdach oraz wykorzystywaniu oferty metropolitalnej: edukacyjnej, 

handlowej, kulturalnej, rekreacyjnej i medycznej. Zadaniem dla samorządów jest zatem 

zapewnienie spójnego systemu transportowego, w tym rowerowego na obszarze 

funkcjonalnym, wobec tego w kolejnej tabeli oraz na rycinie poniżej określono główne osi 

transportowe i wskazano odcinki brakujące. 

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.1 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego 

Trójmiasta, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą.
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Tabela 37: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka wojewódzkiego Trójmiasta 

nr 
osi 

główna oś 
transportowa 

nr 
odcink

a 
opis odcinka status turystyczna 

1.1 

Trasa głównie wzdłuż 
DK 91, DW 468, DK 6 

granica MOF w stronę 
miejscowości Subkowy 
- granica MOF w stronę 

Lęborka 

1.1.1 DK 91 - od granicy MOF - skrzyżowanie z ul. 30 stycznia, Tczew 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.1.2 
DK 91 - skrzyżowanie z ul. 30 stycznia - skrzyżowanie z Aleją Kociewską, 
Tczew 

istniejący nie 

1.1.3 równolegle do DK 91 - ul. Czerwonego Kapturka, Tczew istniejący częściowo 

1.1.4 
DK 91 - skrzyżowanie z Aleją Kociewską, Tczew - skrzyżowanie z ul. 
Wojska Polskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.1.5 ul. Jagiellońska od DK 91 do ul. Rokicka, Tczew istniejący tak 

1.1.6 ul. Jagiellońska od ul. Rokickiej do Intermarche, Tczew 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.1.7 ul. Jagiellońska od Intermarche do skrzyżowania z Armii Krajowej, Tczew istniejący tak 

1.1.8 DW 224 od ul. Armii Krajowej do ul. Skarszewskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.1.9 DW 224 od ul. Skarszewskiej do miejscowości Szpręgawa istniejący tak 

1.1.10 
miejscowość Szpręgawa - Dąbrówka Tczewska - Zajączowo - Miłobądz 
skrzyżowanie z DK 91 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.1.11 DK 91 - Miłobądz- miejscowość Kolniki 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.1.12 DK 91 miejscowość Kolniki - stacja Lotos, Pszczółki istniejący tak 

1.1.13 DK 91 stacja Lotos, Pszczółki - skrzyżowanie z ul. Pomorską, Pszczółki 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 
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1.1.14 
ul. Ogrodowa skrzyżowanie z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. 
Kościelną 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

1.1.15 ul. Ogrodowa skrzyżowanie z ul. Kościelną do DK 91 istniejący tak 

1.1.16 DK 91 miejscowość Pszczółki- Grunwaldzka 83, Pruszcz Gdański istniejący tak 

1.1.17 
DK 91 Grunwaldzka 83, Pruszcz Gdański - skrzyżowanie z ul. Spacerową, 
Pruszcz Gdański 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

1.1.18 przy Kanale Raduni - ul. Wojska Polskiego 5A, Pruszcz Gdański istniejący tak 

1.1.19 
ul. Wojska Polskiego przy Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Pruszczu Gdańskim 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

1.1.20 
Wałem wzdłuż Kanału Raduni do M. Gdańska, wzdłuż DK 91 do 
skrzyżowania z DW 468 

istniejący częściowo 

1.1.21 skrzyżowanie DK 91 z DW 468 - granica Miasta Gdańska i Miasta Sopot istniejący częściowo 

1.1.22 
Miasto Sopot głównie wzdłuż DW 468, ul. Rzemieślniczą, ul. Armii 
Krajowej 

istniejący częściowo 

1.1.23 DW 468 od granicy Miasta Sopot i Miasta Gdyni do ul. Spółdzielczej 
wymagający 
modernizacji 

częściowo 

1.1.24 DW 468 od ulicy Spółdzielczej do ulicy Orłowskiej 
wymagający 
modernizacji 

nie 

1.1.25 DW 468 od ulicy Orłowskiej do ulicy Kościelnej istniejący tak 

1.1.26 DW 468 od ulicy Kościelnej wzdłuż ROD Tadeusza Kościuszki 
wymagający 
modernizacji 

tak 

1.1.27 DW 468 od ROD Tadeusza Kościuszki do SKM Wzgórze Św. Maksymiliana istniejący tak 

1.1.28 
DW 468 od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - skrzyżowanie z ul. 
Warszawską, Gdynia – ulicą Śląską oraz ulicą Władysława IV wraz z 
odnogą do terminalu promowego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.1.29 DW 468, DK 6 - SKM Gdynia Główna – SKM Gdynia Stocznia istniejący częściowo 

1.1.30 DW 468, DK 6 – SKM Gdynia Stocznia do Uniwersytetu Morskiego 
wymagający 
modernizacji 

nie 

1.1.31 DW 468, DK 6 od Uniwersytetu Morskiego do Estakady Kwiatkowskiego istniejący nie 
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1.1.32 DW 468, DK 6 od Estakady Kwiatkowskiego do ulicy Kcyńskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.1.33 DW 468, DK 6 od ulicy Kcyńskiej do ulicy Owsianej istniejący nie 

1.1.34 DW 468, DK 6 od ulicy Owsianej do granicy z Rumią 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.1.35 
DK 6 - granica Miasta Gdynia i Miasta Rumia - skrzyżowanie z DW 218, 
Wejherowo 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.1.36 
DK 6 - skrzyżowanie z DW 218, Wejherowo - skrzyżowanie ul. Batalionu 
Morskiego, Wejherowo 

istniejący częściowo 

1.1.37 
DK 6 - skrzyżowanie ul. Batalionu Morskiego, Wejherowo - granica MOF 
w stronę Lęborka 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.2 

Trasa głównie wzdłuż 
DW 227 i w śladzie R9 

(WTR) 
Pruszcz Gdański-Cedry 

Wielkie- Wyspa 
Sobieszewska 

1.2.1 DK 91 Starostwo Powiatowe - ul. Dworcowa, Pruszcz Gdański istniejący częściowo 

1.2.2 ul. Dworcowa - DW 226 do ronda z DW 227 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.2.3 
rondo DW 226 i DW 227 - skrzyżowanie DW 227 z ul. Szkolną, Pruszcz 
Gdański 

istniejący nie 

1.2.4 
skrzyżowanie DW 227 z ul. Szkolną, Pruszcz Gdański - miejscowość Cedry 
Wielkie 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.2.5 
WTR- Cedry Wielkie – Błotnik – Wyspa Sobieszewska  
WTR - Cedry Wielkie- Leszkowy – Kiezmark- Wyspa Sobieszewska 

istniejący częściowo 

1.3 

Trasa głównie w śladzie 
EV10 

Straszyn- Pruszcz 
Gdański - Przejazdowo 

1.3.1  ul. Raciborskiego od DW 222, Straszyn do DK 91 w Pruszczu Gdańskim istniejący częściowo 

1.3.2 DK 91 - od ul. Raciborskiego do ul. Gdańskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.3.3 DK 91 - od ul. Gdańskiej do ul. Przemysłowej istniejący tak 
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1.3.4 
R10 - od DK 91 do skrzyżowania DW 226 z Drogą Słowackiego, Pruszcz 
Gdański 

istniejący częściowo 

1.3.5 
R10 - skrzyżowanie DW 226 z Drogą Słowackiego, Pruszcz Gdański- 
skrzyżowanie DW 226 z Drogą Słoneczną, Wiślina 

wymagający 
modernizacji 

tak 

1.3.6 R 10 - skrzyżowanie DW 226 z Drogą Słoneczną, Wiślina - Przejazdowo istniejący tak 

1.4 

Trasa w śladzie EV 10 i 
R10 

Gdańsk- Przejazdowo - 
Jantar- Rybina - granica 
MOF w stronę Nowego 

Dworu Gdańskiego 
Jantar- granica MOF 

Mierzeja Wiślana 

1.4.1 EV 10 - skrzyżowanie DK 91 z Targiem Drzewnym, Gdańsk - Przejazdowo istniejący tak 

1.4.2 
 EV 10 - Przejazdowo - Jantar-Rybina - granica MOF w stronę Nowego 
Dworu Gdańskiego 

istniejący częściowo 

1.4.3 R10 - Jantar - granica MOF Mierzeja Wiślana istniejący tak 

1.5 

Trasa wzdłuż DW 224 
miejscowość 

Szpręgawa- granica 
MOF w stronę 
miejscowości 

Skarszewy 

1.5.1 miejscowość Szpręgawa - granica MOF w stronę Godziszewa istniejący częściowo 

1.6 

Trasa głównie wzdłuż 
DW 222 

Gdańsk - granica MOF 
w stronę Starogardu 

Gdańskiego 

1.6.1 
Ul. Łostowicka Gdańsk przez aleje Vaclava Havla, do zbiornika 
„Augustowska” 

istniejący częściowo 

1.6.2 od Zbiornika „Augustowska” do Osiedla Maciejka  
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.6.3 DW 222 - Osiedle Maciejka - miejscowość Trąbki Wielkie istniejący częściowo 

1.6.4 
DW 222 - miejscowość Trąbki Wielkie - granica MOF w stronę 
Starogardu Gdańskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.7 

Trasa głównie wzdłuż 
DW 221  

Gdańsk - Kolawe- 
Kolbudy - granica MOF 

1.7.1 Aleja Józefa Hallera, Gdańsk istniejący tak 

1.7.2 
Ul. Tadeusza Kościuszki od Aleji Józefa Hallera do DW 468, DW 472 od 
skrzyżowania z DW 468 do ul. Potokowej, ul. Potokowa, ul. Rakoczewo, 
Bulońska, al. Pawła Adamowicza, ul. Lawendowego Wzgórza  

istniejący częściowo 
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w stronę Nowa 
Karczma 1.7.3 od Lawendowego Wzgórza przez DW 211 do Węzła Kowale 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.7.4 
DW 211 Węzeł Kowale - granica MOF w stronę miejscowości Nowa 
Karczma 

istniejący częściowo 

1.8 

Trasa łącząca DW 221 z 
DW 222 wzdłuż drogi 

powiatowej 2202G 
Lublewo Gdańskie- 

Straszyn  

1.8.1. miejscowość Lublewo Gdańskie - miejscowość Goszyn 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.8.2 miejscowość Goszyn - miejscowość Straszyn istniejący nie 

1.9 
Trasa Gdańsk - Otomin- 

Przyjaźń 

1.9.1 
Odcinek od SKM Śródmieście do ulicy Łostowickiej wzdłuż Armii 
Krajowej 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.9.2 rondo Vaclava Havla istniejący nie 

1.9.3 
równolegle do ul. Warszawskiej od ul. Łódzkiej do Węzła 
Jabłoniowa/Warszawska 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.9.4 węzeł ul. Jabłoniowa/Warszawska, Gdańsk istniejący nie 

1.9.5 
ul. Jabłoniowa, Gdańsk- ul. Konna, ul. Słoneczna, Trakt Gdański, ul. 
Raduńska 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.9.6 ul. Raduńska i ul. Dworcowa przy stacji Stara Piła do ul. Żukowskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.10 

Trasa głównie wzdłuż 
DK 7 

Gdańsk - Żukowo z 
odnogą do Miszewa 

1.10.1 ul. Kartuska od DK 91 do ul. Nowolipie, Gdańsk istniejący częściowo 

1.10.2 ul. Kartuska od ul. Nowolipie do ul. Czereśniowej, Gdańsk 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.10.3 ul. Kartuska od ul. Czereśniowej do ul. Limbowej, Gdańsk istniejący nie 

1.10.4 ul. Kartuska od do ul. Limbowej do skrzyżowania z ul. Źródlaną, Gdańsk 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 
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1.10.5 
 ul. Kartuska od skrzyżowania z ul. Źródlaną, wzdłuż DW 501, DK 7 do 
skrzyżowania z ul. Nowatorów 

istniejący nie 

1.10.6 DK 7 od ul. Nowatorów, Gdańsk do ronda DK 20 z DK 7, Żukowo  
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.10.7 Ul. Nowatorów od DK 7, Gdańsk do Miszewa  istniejący częściowo 

1.11 
Trasa wzdłuż drogi 
powiatowej 1929G  

Lniska - Kolbudy 
1.11.1 miejscowość Lniska - miejscowość Kolbudy 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.12 

Trasa wzdłuż DW 211, 
DW 224, 1906G, 

1416G, 
Żukowo- Kartuzy-

Szemud 

1.12.1 
rondo DK20 z DK 7 w Żukowie - DK 211 za skrzyżowaniem z ul. Złotą w 
Borkowie  

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.12.2 
DW 211 za skrzyżowaniem z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Leśną w 
Borkowie  

istniejący nie 

1.12.3 DW 211 od skrzyżowania z ul. Leśną w Borkowie - Kartuzy 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.12.4 Kartuzy - do skrzyżowania z DW 224 z ul. Rybacką, Grzybno istniejący częściowo 

1.12.5 1906G- Grzybno - Wilanowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.12.6 Droga gminna - Wilanowo - Trzy Rzeki - Kowalewo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.12.7 1416G - Kowalewo - Szemud 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.13 

Trasa wzdłuż DW 474, 
DK 20 

Gdynia - Chwaszczyno - 
Żukowo 

1.13.1 DW 474 od DW 468 do ul. Łowickiej, Gdynia 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.13.2 DW 474 od ul. Łowickiej, Gdynia wzdłuż DK 20 do końca ulicy Rdestowej istniejący częściowo 
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1.13.3 od ulicy Rdestowej do granicy administracyjnej miasta 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.13.4 od granicy administracyjnej miasta do skrzyżowania w Chwaszczynie istniejący tak 

1.13.5 
od skrzyżowania w Chwaszczynie do skrzyżowania z ul. Dobrzewińską w 
Tuchomiu 

istniejący nie 

1.13.6 od skrzyżowania z ul. Dobrzewińską w Tuchomiu do Miszewa 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.13.7 od Miszewa do DK 7, Żukowo istniejący częściowo 

1.14 

Trasa wzdłuż drogi DW 
218, 1405G, DW 224, 

1409G, 1336G 
Gdańsk - Chwarzczyno- 
Wejherowo z odnogą 
do Wejherowa przez 

Szemud 

1.14.1 
skrzyżowanie DW 218 z DW 468, Gdańsk - ul. Spacerowa za Leśniczówką 
Renuszewo 

istniejący nie 

1.14.2 
DW 218 ul. Spacerowa za Leśniczówką Renuszewo - granica Miasta 
Gdańska i gminy Żukowo 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.14.3 DW 218 - granica miasta Gdańska - Karczemki (rondo z 1405G) istniejący częściowo 

1.14.4 DW 218 miejscowość Karczemki- Miasto Wejherowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.14.5 1405G Karczemki- Szemud 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.14.6 
DW 224 od skrzyżowania z 1405G, Szemud do skrzyżowania z 1409G, 
Szmud 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.14.7 1409G Szemud- Częstkowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.14.8  1336G Częstkowo - ul. Strzelecka/ Batalionu Morskiego, Wejherowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.14.9 ul. Batalionu Morskiego od DK 6 do ul. Strzeleckiej, Wejherowo istniejący tak 

1.15 1.15.1 ul. Kielecka SKM wzgórze św. Maksymiliana do ul. Rolniczej, Gdynia istniejący nie 
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Trasa Gdynia - 
Koleczkowo/Bojano i 

dzielnica Dąbrowa 

1.15.2 ul. Rolnicza do ul. Małokackiej, Gdynia 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.15.3 ul. Stryjska od DW 468 do ronda z ul. Łużycką, Gdynia istniejący częściowo 

1.15.4 ul. Stryjska od ronda z ul. Łużycką do ul. Olimpijskiej, Gdynia 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.15.5 ul. Małokacka od ul. Olimpijskiej do ul.Konwaliowej, Gdynia istniejący nie 

1.15.6 ul. Małokacka do ul. Konwaliowej, ul. Chwarzenieńska przez Witomino,  
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.15.7 
ul. Chwarznieńska z Witomina przez Chwarzno, ul. Wiczlińska do Szkoły 
Podstawowej nr 48 

istniejący nie 

1.15.8 ul. Chwarznieńska od Szkoły Podstawowej nr 48 do ul. Amona 
wymagający 
modernizacji 

nie 

1.15.9 ul. Chwarznieńska od ulicy Amona do ronda z ul. Filipkowskiego istniejący nie 

1.15.10 
Ul. Wiczlińska od ronda z ul. Filipkowskiego na Wiczlinie do ul. 
Rdestowej na Dąbrowej, Gdynia 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.15.11 
skrzyżowanie ul. Sucha i ul. Wiczlińska, ul. Łanowa, ul. Kazimierza 
Małkowskiego, ul. Majora Bojana do DW 218 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.15.12 skrzyżowanie ul. Warszawska i ul. Majora Bojana - boisko, Bojano istniejący nie 

1.15.13 ul. Warszawska od boiska - skrzyżowanie z DW 218, Bojano 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.16 

Trasa przez Gdynię 
wzdłuż drogi 

powiatowej 1514G, 
1511G i w śladzie EV 10 

1.16.1 
SKM Gdynia Główna przez Janka Wiśniewskiego do ul. Energetyków, 
Gdynia 

wymagający 
modernizacji 

tak 

1.16.2 
skrzyżowanie Janka Wiśniewskiego z ul. Energetyków, Gdynia - wzdłuż 
Trasy Kwiatkowskiego - Pułkownika Stanisława Dąbka do skrzyżowania z 
gen. Władysława Andersa 

istniejący tak 
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Gdynia - 
Władysławowo 1.16.3 

Pułkownika Stanisława Dąbka, Gdynia od skrzyżowania z gen. 
Władysława Andersa do Herminima Derdowskiego  

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

1.16.4 Heronima Derdowskiego w Kosakowie istniejący tak 

1.16.5 
DW 101 od Hermonima Derdowskiego, Kosakowo do Pierwoszewa, 
droga 1517G do miejscowości Mosty 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.16.6 
drogą gminna od skrzyżowanie z drogą 1517G, przed DW 100 do 
skrzyżowania z 1514G  

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.16.7 
droga powiatowa 1514G do Żelistrzewa, przez Żelistrzewo droga 
powiatowa 1513G,  

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.16.8 droga powiatowa 1511G do Pucka, przez Puck 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.16.9 EV10/13 - Puck- Władysławowo istniejący częściowo 

1.17 

Trasa wzdłuż drogi 
1441G i 1515G, DW 

216 
Reda - Mrzezino 

1.17.1 miejscowość Reda - przez Płochowo - miejscowość Mrzezino 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.18 

Trasa wzdłuż DW 218 i 
drogi powiatowej 

1440G  
Wejherowo-Puck 

1.18.1 DW 218 od Wejherowa do skrzyżowania na Małą Piaśnicę istniejący częściowo 

1.18.2 
DW 218 skrzyżowanie na Małą Piaśnicę - przez Wielką Piaśnicę, 
Darzlubie - Miasto Puck 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

1.19 

Trasa w śladzie EV 10 
granica MOF w stronę 
miejscowości Dębki - 

Hel 

1.19.1 od Karwieńskie Błoto Pierwsze do ośrodka sportu w Cetniewie istniejący tak 

1.19.2 od ośrodka sportu w Cetniewie do torów kolejowych 
wymagający 
modernizacji 

tak 

1.19.3 
od torów kolejowych do skrzyżowania ulicy Portowej i ulicy 
Starowiejskiej 

istniejący tak 
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1.19.4 
od ul. Starowiejskiej we Władysławowie do wys. stacji kolejowej w 
Chałupach 

wymagający 
modernizacji 

tak 

1.19.5 od stacji kolejowej w Chałupach do Helu istniejący tak 

1.20 
Trasa wzdłuż drogi 
dr Augusta Oetkera 

Władysławowo- Łepcz 
1.20.1 miejscowość Władysławowo - miejscowość Łepcz istniejący częściowo 

1.21 
Trasy wewnątrz Miasta 

Tczew 

1.21.1 
wzdłuż DK 91 od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego, Tczew do 
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 

istniejący częściowo 

1.21.2 ul. Armii Krajowej od DK 91 do DW 224 istniejący częściowo 

1.21.3 Ul. Malinowskiego od DK 91 do ul. Czatkowskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.21.4 ul. Czatkowskiej od ul. Malinowskiego do ul. Okrętowej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.21.5 ul. Czatkowskiej od ul. Okrętowej, ul. Łąkowa do ul. Kolejowej istniejący tak 

1.21.6 ul. 1 Maja do Ronda z ul. Gdańską 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.21.7 ul. 1 maja od ronda z ul. Gdańską do ul. Obrońców Westerplatte istniejący tak 

1.21.8 ul. Obrońców Westerplatte do ul. Jarosława Dąbrowskiego 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.21.9 
ul. Jarosława Dąbrowskiego od ul. Obrońców Westerplatte przez ul. 30 
stycznia do Skweru Konstytucji 3 maja 

istniejący częściowo 

1.21.10 ul. 30 stycznia od Skweru Konstytucji 3 maja do DK91 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.21.11 ul. Wojska Polskiego od DK91 do ronda z ul. 30 stycznia istniejący tak 

1.22 
Trasy wewnątrz 

miejscowości Pszczółki 
1.22.1 

ul. Sportowa od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, ul. Pomorska do 
skrzyżowania z ul. Żuławską 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 
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1.22.2 ul. Dworcowa od PKP do ul. Pomorskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.22.3 ul. Pomorska od skrzyżowania z ul. Żuławską do Cmentarza "Nowy" istniejący tak 

1.23 
Trasy wewnątrz Miasta 

Gdynia 

1.23.1 Trasa Kwiatkowskiego od DW 468 do Janka Wiśniewskiego 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.23.2 Ul. Hutnicza od Eugeniusza Kwiatkowskiego do granicy miasta 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.24 
Trasy wewnątrz Miasta 

Rumia 

1.24.1 
ul. Henryka Dąbrowskiego od granicy Miasta Gdynia do skrzyżowania z 
ul. Starowiejską, Rumia 

istniejący nie 

1.24.2 
ul. Henryka Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Starowiejską, Rumia do 
DK 6 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.24.3 Ul. Żwirki i Wigury od DK 6, ul. Kosynierów do ul. Gabrieli Zapolskiej istniejący nie 

1.24.4 ul. Kosynierów od ul. Gabrieli Zapolskiej do ronda przy ul. Wiejskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.24.5 Ul. Kosynierów od ronda przy ul. Wiejskiej do ul. Jęczmiennej  istniejący nie 

1.24.6 ul. Jęczmienna od ul. Kosynierów do DK 6 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.25 
Trasy wewnątrz Miasta 

Wejherowo 

1.25.1 

Wejherowo przebieg równoległy do DK 6, ul. Przemysłowa, ul. 
Karnowskiego, ul. Nadrzeczna, ul. Chopina, ul. Partyzantów, ul. 
Pomorska, ul. Niecla, ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania DK 6 z ul. 
Orzeszkowej 

istniejący częściowo 

1.25.2 Henryka Sucharskiego od ul. Batalionu Morskiego do DK 6 istniejący częściowo 

1.26 
Trasa przez Dolny 

Sopot oraz po 
wschodniej stronie linii 

1.26.1 od ulicy Zaroślak wzdłuż Kanału Raduni do Węzła Karola Groddecka 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 
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kolejowej w kierunku 
Gdańska 1.26.2 od Węzła Karola Groddecka do ulicy Hucisko 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

1.26.3 od ulicy Hucisko do ulicy Popiełuszki wzdłuż ulicy 3 Maja istniejący tak 

1.26.4 odcinek wzdłuż ulicy Jana z Kolna do ulicy Gen. Józefa Hallera 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.26.5 odcinek pomiędzy ulicą Kliniczną do ulicy Kilińskiego 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.26.6 odcinek pomiędzy ulicą Kilińskiego do Drogi Zielonej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.26.7 odcinek wzdłuż Drogi Zielonej do ulicy Władysława Łokietka istniejący nie 

1.26.8 odcinek wzdłuż ulicy Władysława Łokietka do ulicy 3 Maja 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.26.9 
odcinek wzdłuż ulicy 3 Maja od Władysława Łokietka do ulicy 
Sobieskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.26.10 
odcinek wzdłuż ulicy 3 Maja od Władysława Łokietka do ulicy Armii 
Krajowej 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.26.11 
odcinek przez Dolny Sopot ulicami Sobieskiego oraz Winieckiego i 
Haffnera do Skansenu Grodzisko 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.26.12 odcinek ulicą Haffnera od Skansenu Grodzisko do Alei Niepodległości istniejący tak 

1.27 
Trasa łącząca PKM 
Karwiny oraz SKM 
Kamienny Potok 

1.27.1 
odcinek od ulicy Wielkopolskiej w Gdyni do granicy administracyjnej 
miasta 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.27.2 
od granicy administracyjnej miasta do ulicy Kolberga wzdłuż ulicy 
Malczewskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 
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1.27.3 
od ulicy Malczewskiego do ulicy Wejherowskiej ulicami Kolberga i 
Obodrzyców 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.27.4 od ulicy Obodrzyców do SKM Kamienny Potok istniejący nie 

1.28 

Trasa łącząca Rumię 
oraz Pogórze i Gdynię 

przez Dębogórze i 
Suchy Dwór 

1.28.1 od ulicy Dąbrowskiego do granicy miasta wzdłuż DW 100 istniejący nie 

1.28.2 
wzdłuż DW 100 od granicy z Rumią do skrzyżowania z drogą w kierunku 
Mrzezina 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.28.3 
Suchy Dwór ul. Szkolna ul.Paska i Chmielna do ul. Pomorskiej do ul. 
Letniej i lasem do ul. Rumskiej 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.28.4 
Pułkownika Stanisława Dąbka, Gdynia od skrzyżowania z ul. 
Derdowskiego do Suchego Dworu 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.28.5 
ulicą Pułkownika Stanisława Dąbka od ul. Kwiatkowskiego do ul. 
Muchowskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.28.6 
od ul. Muchowskiego ulicami Arciszewskich i Śmidowicza do estakady 
Kwiatkowskiego 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.29 
Trasa łącząca Żukowo z 

Wrzeszczem 

1.29.1 od Żukowa ul. Armii Krajowej do Banina ulicami Lipową i Dworcową istniejący tak 

1.29.2 wiadukt na ul. Kolejowej (Banino-Rębiechowo) 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.29.3 ul. Kolejową i Spacerową od wiaduktu do ul. Gdańskiej w Rębiechowie istniejący tak 

1.29.4 od ulicy Gdańskiej w Baninie ulicą Akacjową do granicy administracyjnej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.29.5 od granicy administracyjnej do portu lotniczego 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 
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1.29.6 odcinek wzdłuż Nowej Słowackiego istniejący nie 

1.29.7 odcinek wzdłuż ulicy Słowackiego (odcinek leśny) 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.30 Trasa PKM w Gdańsku 1.30.1 
w śladzie drogi serwisowej PKM od ulicy Potokowej do trasy w ulicy 
Nowatorów 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.31 
Trasa Politechniczna w 

Gdańsku 

1.31.1 
Trasa wzdłuż ul. Nowej Politechnicznej od Trasy Czerwonej do ul. 
Myśliwskiej 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.31.2 wzdłuż ulicy Nowej Wołkowyskiej istniejący nie 

1.31.3 trasa wzdłuż ul. Myśliwskiej  
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.31.4 trasa wzdłuż ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Kartuskiej istniejący nie 

1.32 
Trasa Raduńska w 

Gdańsku w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego 

1.32.1 od ulicy Zaroślak ulicami Brzegi i Raduńską 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.32.2 od ulicy Nowiny do ulicy Starogardzkiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

1.33 
Trasa Oruńska w 

Gdańsku 

1.33.1 odcinek od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska istniejący tak 

1.33.2 odcinek od zbiornika Augustowska do ulicy Jabłoniowej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

1.34 

Łącznik pomiędzy 
Chylonią i 

Koleczkowem oraz 
Chwarznem-Wiczlinem 

1.34.1 od ulicy Morskiej ulicami Jaskółczą i Marszewską do ulicy Wiczlińskiej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.34.2 od skrzyżowania z ulicą Wiczlińską do granicy administracyjnej miasta 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 
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1.34.3 
od granicy administracyjnej miasta do ulicy Wejherowskiej w 
Koleczkowie 

wymagający 
poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

1.34.4 ulicą Wiczlińską do skrzyżowania z ulicą Chwarznieńską 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.35 Dojazd do węzła Luzino 

1.35.1 od ulicy Wejherowskiej do miejscowości Robakowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.35.2 od miejscowości Robakowo do stacji kolejowej Luzino 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.35.3 od stacji kolejowej Luzino do ulicy Przyleśnej 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

1.35.4 od ulicy Przyleśnej do miejscowości Kębłowo 
wymagający 

poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.2. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Słupska 

Główny ośrodek rozwoju funkcji gospodarczych MOFu stanowi miasto Słupsk i jego najbliższe 

otoczenie. Na terenie miasta Słupska zlokalizowane są dwa duże podmioty gospodarcze, 

natomiast podmioty o średniej wielkości skoncentrowane są w mieście Słupsku oraz jego 

najbliższym otoczeniu. Istotne znaczenie w gospodarce MOFu posiada gospodarka morska 

oraz turystyka. Szczególne znaczenie w tym kontekście posiada port w Ustce. Obszar 

nadmorski MOFu jest znaną destynacją turystyczną. Najbardziej rozpoznawalnym miejscem 

jest uzdrowisko Ustka. Miasta MOFu tj. Słupsk i Ustka są także miejscem dostarczania 

ponadlokalnych usług publicznych. Miasto Słupsk jest ośrodkiem dostarczania usług z zakresu 

edukacji (ośrodek akademicki i naukowo-badawczy), ochrony zdrowia, kultury oraz sportu. 

Miasto Ustka pełni natomiast funkcje ponadlokalne głównie w zakresie ochrony zdrowia 

i kultury. Miejscem dynamicznych procesów demograficznych (w tym w szczególności 

suburbanizacyjnych) w ostatnich latach jest otoczenie miasta Słupska. W ślad za tym powinny 

nadążać procesy związane z rozwojem infrastruktury technicznej. Sukcesywnie realizowane są 

projekty dot. budowy tras rowerowych R-10 oraz budowa ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych w ramach przebudowy dróg powiatowych. Oczekuje się kontynuacji inwestycji w 

tym zakresie w celu budowy spójnego systemu.  

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.2 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego 

Słupska, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 38: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka regionalnego Słupska 

nr 
osi 

główna oś 
transportowa 

nr 
odcinka 

opis odcinka status turystyczna 

2.1 

Trasa głównie wzdłuż 
DK 6 z odnogą na 

Główczyce 
granica województwa 
zachodniopomorskieg

o - granica MOF w 
stronę Lęborka 

2.1.1 
granica województwa - ul. Słupska, miejscowość Bolesławice- 
skrzyżowanie ul. Szczecińskiej z ul. Kołobrzeską, Miasto Słupsk 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

2.1.2 
skrzyżowanie ul. Szczecińskiej z ul. Kołobrzeską, Miasto Słupsk- 
skrzyżowanie ul. Szczecińska z ul. Jana III Sobieskiego, Miasto 
Słupsk 

istniejący nie 

2.1.3 
krzyżowanie ul. Szczecińskiej z ul. Kołobrzeską, Miasto Słupsk - 
ul. Juliana Tuwima do Urzędu Miasta 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

2.1.4 Plac Zwycięstwa od Urzędu Miasta - ul. Zamkowa wymagający modernizacji nie 

2.1.5 
Ul. Zamkowa/ Garncarska/ Gdańska- rondo ul. Jana 
Kozietulskiego i ul. Gdańska, Miasto Słupsk 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.1.6 
rondo ul. Jana Kozietulskiego i ul. Gdańska, Miasto Słupsk - 
miejscowość Redzikowo 

istniejący nie 

2.1.7 miejscowość Redzikowo - granica MOF w stronę Lęborka 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

2.1.8 miejscowość Redzikowo - miejscowość Zagórzyca 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

2.1.9 
pomiędzy miejscowością Sąborze i Mianowice - miejscowość 
Zagórzyca 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.1.10 miejscowość Zagórzyca- miejscowość Karzniczka istniejący nie 

2.1.11 miejscowość Karzniczka- miejscowość Damnica 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

2.1.12 
miejscowość Damnica - rozwidlenie na miejscowość Damno 
(1139G) i miejscowość Mrówczyno (1135G) 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.1.13 miejscowość Damno - granica MOF w stronę Główczyc rekomendowany do uzupełnienia nie 

2.2 

Trasa głównie wzdłuż 
DK 21 z odnogą drogą 
powiatową 1157G na 

Barcino  
granica MOF w stronę 

2.2.1 
droga powiatowa 1157G -granica MOF w stronę miejscowości 
Barcino - miejscowość Kuleszewo 

rekomendowany do uzupełnienia nie 

2.2.2 drogą powiatową 1157G - miejscowość Kuleszewo istniejący nie 

2.2.3 
drogą powiatową 1157G - miejscowość Kulweszewo-
miejscowość Kończewo 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 
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Suchorza- Miasto 
Ustka 2.2.4 PKP Słonowice - miejscowość Kończewo 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.2.5 
drogą powiatową 1157G - miejscowość Kończewo - 
miejscowość Sierakowo-Kolonia 

istniejący nie 

2.2.6 
drogą powiatową 1157G - miejscowość Sierakowo-Kolonia - 
miejscowość Łosino 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.2.7 DK 21 - granica MOF w stronę Suchorza - miejscowość Łosino 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

2.2.8 
DK 21 - miejscowość Łosino - zakręt przy ul. Kolejowej, 
Kobylnica 

wymagający modernizacji nie 

2.2.9 
DK 21 - zakręt przy ul. Kolejowej, Kobylnica - rondo z ul. 
Poznańską, Miasto Słupsk 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.2.10 
DK 21, drogi gminne - rondo z ul. Poznańską, Miasto Słupsk - 
kładka nad kanałem portowym Miasto Ustka 

istniejący częściowo 

2.3 

Trasa wzdłuż DW 210 
z odnogą w stronę 

miejscowości Krępa 
Słupska 

 Miasto Słupsk - 
granica MOF w stronę 
miejscowości Jawory  

2.3.1 
DW 210 - skrzyżowanie z DW 213, Miasto Słupsk- skrzyżowanie 
z ul. Nad Śluzami, Miasto Słupsk  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.3.2 
DW 210- skrzyżowanie z ul. Nad Śluzami, Miasto Słupsk- rondo 
z ul. Hubalczyków, Miasto Słupsk  

wymagający modernizacji nie 

2.3.3 
DW 210 - rondo z ul. Hubalczyków, Miasto Słupsk- - 
skrzyżowanie na miejscowość Kusowo  

istniejący nie 

2.3.4 
DW 210 - skrzyżowanie na miejscowość Kusowo- miejscowość 
Dębnica Kaszubska  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.3.5 
DW 210 - miejscowość Dębnica Kaszubska - granica MOF w 
stronę miejscowości Jarowy  

rekomendowany do uzupełnienia częściowo 

2.3.6 
skrzyżowanie z DW 210 z ul. Nad Śluzami -ul. Krzysztofa 
Arciszewskiego - ul. Słupska od skrzyżowania z drogą leśną 

istniejący częściowo 

2.3.7 
 ul. Słupska, gmina Słupsk - skrzyżowanie przy rzece Glaźna z 
drogą powiatową 1019G  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

2.4 

Trasa łącząca DK 21 z 
DW 210 wzdłuż drogi 

powiatowej 1019G 
przez miejscowość 

Krępa Słupska 

2.4.1 ul. Świerkowa, miejscowość Otok- przejazd z DK 6 istniejący nie 

2.4.2 przejazd z DK 6 - miejscowość Płaszewko 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

2.4.3 miejscowość Płaszewko - skrzyżowanie z DW 210 istniejący nie 
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2.5 

Trasa wzdłuż DW 213 
z odnogą drogą 

powiatową 1130G w 
stronę miejscowości 

Damno i drogą 
powiatową 1120G w 
stronę miejscowości 

Smołdzino 

2.5.1 
DW 213 - skrzyżowanie z ul. Gdańską, Miasto Słupsk - rondo 
Aleksego Antkiewicza, Miasto Słupsk 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.5.2 
DW 213 - rondo Aleksego Antkiewicza, Miasto Słupsk- 
miejscowość Swochowo 

istniejący nie 

2.5.3 
DW 213 - miejscowość Swochowo - granica MOF w stronę 
Główczyc 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.5.4 
droga powiatowa 1120G- miejscowość Lubuczewo - granica 
MOF w stronę Smołdzina 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.5.5 
droga powiatowa 1130G - miejscowość Siemianice - 
miejscowość Jezierzyce 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.5.6 
droga powiatowa 1130G - ul. Chabrowa, miejscowość 
Jezierzyce - przejazd kolejowy, miejscowość Jezierzyce 

istniejący nie 

2.5.7 
droga powiatowa 1130G - przejazd kolejowy, miejscowość 
Jezierzyce - skrzyżowanie z drogą powiatową 1135G 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.5.8 
droga gminna - skrzyżowanie z drogą powiatową 1135G - 
miejscowość Głodowo - miejscowość Damno 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

2.6 

Trasa wzdłuż drogi 
powiatowej 1015G 

Miasto Słupsk - 
miejscowość 

Słowowo 

2.6.1 
Urząd Miasta- Bulwary Sienkiewicza- ul. Wolności, Miasto 
Słupsk 

wymagający modernizacji częściowo 

2.6.2 Aleje 3 maja, Miasto Słupsk- miejscowość Bruskowo Wielkie istniejący tak 

2.6.3 miejscowość Bruskowo Wielkie - miejscowość Bruskowo Małe 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

2.6.4 miejscowość Bruskowo Małe - miejscowość Swołowo  istniejący częściowo 

2.7 
Trasa łącząca DK 6 z 

DW 203 wzdłuż drogi 
powiatowej 1105G  

2.7.1 
droga powiatowa 1105G - skrzyżowanie z DK 6 - miejscowość 
Starkowo 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

2.7.2 
droga gminna - miejscowość Starkowo - skrzyżowanie z DW 
203  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.8 
Trasy wewnątrz 
Miasta Słupsk 

2.8.1 ul. Wojska Polskiego od Ronda Solidarności do PKP Słupsk  wymagający modernizacji częściowo 

2.8.2 
droga od PKP Słupsk wzdłuż torów przez ul. Jana Tuwima do ul. 
Krzysztofa Arciszewskiego 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

tak 

2.8.3 
droga od ronda DK21 z ul. Poznańską do skrzyżowania Jana 
Pawła II z ul. Zamkową 

wymagający modernizacji częściowo 

2.9 
Trasa wzdłuż DW 203  
granica województwa 

2.9.1 
granica województwa zachodniopomorskiego - miejscowość 
Zaleskie 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 
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zachodniopomorskieg
o - Miasto Ustka 

2.9.2 miejscowość Zaleskie - Miasto Ustka istniejący tak 

2.10 

Trasa wzdłuż drogi 
powiatowej 1112G 

Miasto Ustka - 
Wytowno wraz z 

odnogą drogą 
powiatową 1197G w 

Mieście Ustka 

2.10.1 
droga powiatowa 1112G - ul. Grunwaldzka od DK 21 do 
skrzyżowania z ul. Wróblewskiego 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.10.2 
droga powiatowa 1112G -ul. Grunwaldzka od skrzyżowania z ul. 
Wróblewskiego do ronda z ul. Jagiellońską  

wymagający modernizacji częściowo 

2.10.3 
droga powiatowa 1112G - ul. Grunwaldzka od ronda z ul. 
Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego 

istniejący tak 

2.10.4 
droga powiatowa 1112G -ul. Grunwaldzka od skrzyżowania z ul. 
Grota-Roweckiego /ul. Ustecka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 
Słowackiego i Konopnickiej  

wymagający modernizacji częściowo 

2.10.5 
droga powiatowa 1112G- ul. Ustecka pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. Słowackiego i Konopnickiej przez Przewłokę, Dalimierz 
Przewłocki do Wytowna 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.10.6 
droga powiatowa 1197G -ul. Wróblewskiego od DK 21 do 
skrzyżowania z ul. Jagiellońską  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.10.7 
droga powiatowa 1197G- ul. Wróblewskiego od skrzyżowania z 
ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką 

istniejący nie 

2.10.8 
droga powiatowa 1197G - Pl. Dąbrowskiego, ul. Kopernika od 
pl. Dąbrowskiego do ul. Chopina  

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

2.10.9 droga gminna - ul. Wczasowa istniejący nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.3. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Chojnice-

Człuchów 

Na terenie przedmiotowego MOFu wykształciły się dwa ośrodki rozwoju wielofunkcyjnego: 

miasto Chojnice i miasto Człuchów. W ostatnich latach spada liczba mieszkańców tych 

ośrodków przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkańców w gminach je otaczających w 

naturalny sposób tworzących ich strefę podmiejską. Dane GUS wskazują, iż powiązania między 

miastami rdzeniami są słabsze, aniżeli ich powiązania ze strefami podmiejskimi, jednak w 

związku z licznymi wspólnymi inwestycjami, dobremu połączeniu komunikacyjnemu czy 

wspólnym wydarzeniom kulturalnym przewiduje się, iż powiązania będą się wzmacniać. 

Aktualnie, największe podmioty gospodarcze zlokalizowane są na terenie gminy miejskiej 

Chojnice, jednak w związku z wydzieleniem na obszarze MOFu dwóch filii Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmujących tereny gmin wiejskich, można spodziewać się 

znaczniejszego powiązania gospodarczego między gminami. Infrastruktura rowerowa na 

terenie gm. wiejskiej Chojnice jest systematycznie rozbudowywana. Jednocześnie na terenie 

drugiej strefy podmiejskiej – gm. wiejska Człuchów nie poczyniono w ostatnich latach 

znaczących inwestycji. 

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.3 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

układu bipolarnego Chojnice-Człuchów, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 39: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Chojnice – Człuchów 

nr osi 
główna oś 

transportowa 
nr 

odcinka 
opis odcinka status turystyczna 

3.1 trasa wzdłuż DK 22 

3.1.1 miejscowość Barkowo- miejscowość Jaromierz 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.1.2 
miejscowość Jaromierz - Miasto Człuchów - Miasto Chojnice (ul. 
Człuchwska) 

istniejący częściowo 

3.1.3 Miasto Chojnice (wzdłuż ul. Sukienników i Gdańskiej) - Czersk istniejący częściowo 

3.2 trasa wzdłuż DK 25 

3.2.1 granica MOF (przy jeziorze Zamarte) - Miasto Człuchów  istniejący częściowo 

3.2.2 Miasto Człuchów (ul. Batorego) - miejscowość Kołdowo 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.2.3 miejscowość Kołdowo - granica MOF (okolice miejscowości Kleśnik) 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
nie 

3.2.4 
DK 25 (okolice miejscowości Zbrzyca) - granica MOF (okolice 
miejscowości Lisewo) - wzdłuż drogi powiatowej 2505G 

rekomendowany do 
uzupełnienia 

nie 

3.3 
trasa wzdłuż DW 
188 

3.3.1 granica MOF - miejscowość Dębica 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.3.2 miejscowość Dębica - Miasto Człuchów istniejący nie 

3.4 
trasa wzdłuż DP 
2521G 

3.4.1 ul. Sienkiewicza (Miasto Człuchów) istniejący częściowo 

3.4.2 
ul. Sienkiewicza, Miasto Człuchów – miejscowość Kiełpinek – 
miejscowość Sokole – miejscowość Polnica - miejscowość Czarnoszyce 
– DW 212  

wymagający poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

3.5 
trasa wzdłuż DW 
212  

3.5.1 
DK 25 (okolice jez. Zamarte) – miejscowość Doręgowice – miejscowość 
Moszczenica – miejscowość Niezychowice – Miasto Chojnice (ul. 
Sępoleńska) 

istniejący częściowo 

3.5.2 
Miasto Chojnice (ul. Batorego, ul. Bytowska) - do skrzyżowania z ul. 
Szkolną 

istniejący tak 
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3.5.3 
Miasto Chojnice ul. Bytowska (od skrzyżowania z ul. Szkolną) – 
leśniczówka (okolice m. Pomoc) 

wymagający poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

3.6 
trasa wzdłuż DP 
2524G  

3.6.1 miejscowość Nieżywięć – DW212 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

3.7 
trasa wzdłuż DW 
240 

3.7.1 miejscowość Silno - miejscowość Pawłowo - Miasto Chojnice  istniejący nie 

3.8 
trasa wzdłuż DW 
235 

3.8.1 Miasto Chojnice - granica MOF (kontynuacja w kierunku Brus) istniejący częściowo 

3.9 
trasa wzdłuż DP 
2644G oraz 2660G 

3.9.1 miejscowość Ogorzeliny - Miasto Chojnice istniejący nie 

3.9.2 Miasto Chojnice (ul. Angowicka) 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

3.10 
trasa wzdłuż DP 
2668G oraz 2545G 

3.10.1 miejscowość Sławęcin - miejscowość Lichnowy - miejscowość Chojnaty istniejący nie 

3.10.2 ul. Lichnowska (Miasto Chojnice) istniejący nie 

3.11 
trasa wzdłuż DP 
2648G 

3.11.1 miejscowość Lichnowy  istniejący nie 

3.11.2 miejscowość Lichnowy - miejscowość Ostrowite 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.12 
trasa wzdłuż DP 

2646 

3.12.1 miejscowość Ciechocin - skrzyżowanie z ul. Dębową istniejący nie 

3.12.2 skrzyżowanie z ul. Dębową - miejscowość Ostrowite 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.12.3 miejscowość Ostrowite - miejscowość Silno (do ul. Deorcowej) istniejący nie 

3.12.4 miejscowość Silno (ul. Dworcowa) 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.13 
trasa wzdłuż DP 

2628 G 
3.13.1 przez miejscowości Charzykowy-Chojniczki-Jarcewo-Krojanty istniejący częściowo 
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3.13.2 DK 22 - miejscowość Nowa Cerkiew 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

3.14 
trasa wzdłuż 2643 
G 

3.14.1 miejscowość Nowa Cerkiew -miejscowość Lotyń 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
nie 

3.15 
trasy w Mieście 

Człuchów 

3.15.1 ul. Szczecińska 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

3.15.2 ul. Traugutta – ul. Racławicka – Aleja Wyszyńskiego – ul. Długosza istniejący tak 

3.15.3 Aleja Wojska Polskiego istniejący częściowo 

3.16 
trasy w Mieście 

Chojnice 

3.16.1 Aleja Brzozowa - ul. Wyszyńskiego istniejący częściowo 

3.16.2 ul. Piłsudskiego - ul. Dworcowa istniejący częściowo 

3.16.3 ul. Warszawska istniejący nie 

3.16.4 ul. Towarowa istniejący nie 

3.16.5 ul. Przemysłowa istniejący nie 

3.16.6 ul. Zielona - Obrońców Chojnic - ul. Subisława istniejący częściowo 

3.16.7 od ul. Strzeleckiej- wzdłuż ul. Ceynowy- ul. Czerskiej -do ul. Gdańskiej 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

3.16.8 ul. Lesna (od ul. Bytowskiekiej do ul. Winogronowej) 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

3.16.9 ul. Strzelecka - ul. Czereśniowa - ul. Winogronowa istniejący częściowo 

3.16.10 ul. Szkolna istniejący częściowo 

3.16.11 od ul. Tucholskiej – wzdłuż ul. Ustronna -do ul. Gdańskiej” 
wymagający poniesienia 

nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.4. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Bytowa 

Gminy obszaru funkcjonalnego są zdecydowanie słabiej rozwinięte gospodarczo niż miasto 

rdzeń, a co za tym idzie, występują powiązania w zakresie korzystania przez mieszkańców tych 

gmin z usług oferowanych w rdzeniu. Nie zaobserwowano intensywnych powiązań z rdzeniem 

związanych z zatrudnieniem. Warto jednak zauważyć, że MOF wykazuje braki w zakresie 

połączeń transportowych, w tym rowerowych. Infrastruktura rowerowa na terenie MOF 

Bytowa osiąga wartości poniżej wartości osiąganej przez województwo pomorskie. Rozwój 

infrastruktury rowerowej na terenie MOF Bytowa nie tylko przyczyni się do integracji MOFu, 

ale też wzmocni powiązania całego województwa.  

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.4 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

Bytowa, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 40: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego Bytowa 

nr osi główna oś transportowa nr odcinka opis odcinka status turystyczna 

4.1 
trasa wzdłuż DW 209  

Miasto Bytów w stronę gminy 
Kołczygłowy 

4.1.1 Miasto Bytów, ul. Dworcowa, ul. Michała Drzymały 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

4.1.2 Miasto Bytów (skrzyżowanie ul. Nad Borują) – miejscowość Świątkowo istniejący nie 

4.1.3 miejscowość Świątkowo – miejscowość Jutrzenka 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

4.1.4 miejscowość Jutrzenka - w stronę gminy Kołczygłowy 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
nie 

4.2 

trasa po dawnym nasypie 
kolejowym w stronę 

miejscowości Dąbrówka i 
miejscowości Niezabyszewo 

4.2.1 
Miasto Bytów (stary Dworzec) - skrzyżowanie na miejscowość 
Niezabyszewo oraz miejscowość Dąbrówka 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

tak 

4.2.2 
miejscowość Dąbrówka - skrzyżowanie z nasypem kolejowym - 
miejscowość Niezabyszewo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

4.3 
trasa w kierunku gminy 

Studzienice 
4.3.1 

Miasto Bytów (rondo DK 20/DW 212/ul. Polna) - miejscowość Udropie 
- miejscowość Studzienice - miejscowość Róg 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

4.4 trasa wzdłuż DK 20 4.4.1 Miasto Bytów - miejscowość Mądrzechowo istniejący częściowo 

4.5 trasa wzdłuż DW 228 

4.5.1 Miasto Bytów - jezioro Jeleń istniejący częściowo 

4.5.2 jezioro Jeleń - miejscowość Pomysk Mały 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 
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4.6 trasa wzdłuż DW 212 

4.6.1 
skrzyżowanie DW 212/DK 20 (w kierunku północnym) - miejscowość 
Dąbie 

istniejący tak 

4.6.2 miejscowość Dąbie - miejscowość Gostko  

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

4.6.3 droga powiatowa w miejscowości Gostkowo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.5. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kościerzyny 

Na terenie obszaru funkcjonują dwa znaczące podmioty gospodarcze, po jednym na terenie 

każdej z gmin, przy czym funkcja mieszkaniowa rozwija się na terenie gminy wiejskiej. W 

zakresie istniejącej infrastruktury rowerowej występuje dysproporcja pomiędzy dobrze 

rozwiniętą w gminie miejskiej i jej brakiem w gminie wiejskiej. Dysproporcje te są obecnie 

korygowane dzięki realizacji Projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 

połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji 

zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. W ramach Projektu do roku 2023 wybudowanych 

zostanie ponad 15 km dróg rowerowych. Komunikacja rowerowa na terenie MOF wymaga 

jednak dalszego rozwoju, w celu uzyskania spójnej oraz efektywniej, spełniającej oczekiwania 

mieszkańców sieci dróg rowerowych umożliwiających komfortowy i bezpieczny dojazd do 

szkół oraz miejsc pracy mieszkańców MOF.  

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.5 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

Kościerzyny, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 41: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego Kościerzyny4 

nr 
osi 

główna oś 
transportowa 

nr 
odcinka 

opis odcinka status turystyczna 

5.1 trasa wzdłuż DW 214 

5.1.1 
granica MOF (miejscowość Nowa Kiszewa) - miejscowość 
Stawiska - między miejscowością Sarnowy i miejscowością 
Wierzysko 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

5.1.2 
między miejscowością Sarnowy i miejscowością Wierzysko - 
Skorzewo 

istniejący częściowo 

5.1.3 Skorzewo - granica MOF 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

5.2 trasa wzdłuż DW 221 

5.2.1 węzeł DW 221/DK 20, wzdłuż ul. Kolejowej 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

5.2.2 
odcinek wzdłuż ul. Przemysłowej (od ul. Budowlanych do 
skrzyżowania z ul. Wita Stwosza) 

istniejący nie 

5.2.3 
odcinek alternatywny wzdłuż ul. Budowlanych, ul. Fabrycznej 
do węzła DW 221/DK20 

istniejący nie 

5.2.4 
skrzyżowanie z ul. Wita Stwosza, wzdłuż ul. Przemysłowej, do 
węzła DW 221/DK 20 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

5.2.5 
węzeł DW 221/DK 20, wzdłuż DW 221 do granicy MOF (rz. 
Wierzyca) 

istniejący nie 

5.3 
trasa wzdłuż dróg 

powiatowych 2402G, 
2403G 

5.3.1 ul. Lesna (Miasto Kościerzyna) istniejący nie 

5.3.2 
granica Miasta Kościerzyna – miejscowość Grzybowo – 
miejscowość Wąglikowice – miejscowość Wdzydze Kiszewskie 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

5.4 
trasa w kierunku 

Nowego Barkoczyna 
nasypem kolejowym 

5.4.1 
Miasto Kościerzyna (wzdłuż ul. Dworcowej, Jana Matejki, Wita 
Stwosza) - Wielki Klincz 

istniejący tak 

 
4 Odcinki realizowane oraz zaplanowane do realizacji przez GDDKiA, ZDW oraz w ramach Projektu „„Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i 

adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” zostały uwzględnione jako istniejące 
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5.4.2 Wielki Klincz - granica MOF 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

5.4.3 Wielki Klincz - wzdłuż drogi powiatowej do DK 20 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

5.5 trasa wzdłuż DK 20 

5.5.1 
miejscowość Nowa Karczma - Miasto Kościerzyna (w tym ul. 
Wojska Polskiego) 

istniejący częściowo 

5.5.2 DK 20 - Łubiana istniejący nie 

5.5.3 ul. Marie Curie Skłodowskie (Miasto Kościerzyna) istniejący częściowo 

5.5.4 
Miasto Kościerzyna (wzdłuż ul. Drogowców) - jezioro 
Dobrogoszcz 

istniejący częściowo 

5.5.5 jezioro Dobrogoszcz - Kaliska Kościerskie 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.6. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

W mieście Kwidzyn zlokalizowane są dwa duże podmioty gospodarcze, w związku z czym 

miasto to stało się najczęstszym miejscem podróży związanych z zatrudnieniem na terenie 

MOFu. Funkcja mieszkaniowa najsilniej rozwija się w gminie wiejskiej Kwidzyn, stąd też 

najsilniejsze powiązania funkcjonalne występują między tą gminą a miastem rdzeniem. 

Infrastruktura na terenie MOFu w ostatnich latach rozwinęła się równomiernie. Ponadto 

w ostatnim okresie zrealizowany został projekt polegający na budowie zintegrowanego węzła 

komunikacji w otoczeniu zabytkowego budynku dworca PKP, obejmującego organizację 

miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, 

organizację parkingów miejskich, organizację systemu wypożyczalni rowerów miejskich 

i bezpiecznego parkingu rowerowego, remont i modernizację dworca PKP. Aby system był 

spójny i efektywny konieczne będą dalsze inwestycje w infrastrukturę rowerową. 

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.6 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

Kwidzyna, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 42: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego Kwidzyna 

nr osi 
główna oś 

transportowa 
nr 

odcinka 
opis odcinka status turystyczna 

6.1 
Trasa w śladzie 

EV9 (WTR) 
prawobrzeżna 

6.1.1 granica województwa kujawsko-pomorskiego - miejscowość Grabowo 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
częściowo 

6.1.2 miejscowość Grabowo- Miasto Kwidzyn istniejący tak 

6.1.3 Miasto Kwidzyn od skrzyżowania DW 518 z DW 588 do ul. Mostowej istniejący tak 

6.1.4 Miasto Kwidzyn ul. Kolejowa do dworca PKP 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
tak 

6.1.5 Miasto Kwidzyn - Janowo istniejący tak 

6.1.6 Janowo- granica MOF 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
tak 

6.2 

Trasa wzdłuż DW 
532  

Miasto Kwidzyn - 
miejscowość 

Gardeja 

6.2.1 ul. Karowa, gmina Kwidzyn - ul. Nowodworska, gmina Kwidzyn istniejący częściowo 

6.2.2 
ul. Nowodworska, gmina Kwidzyn - skrzyżowanie z DW 611, 
miejscowość Sadlinki 

wymagający poniesienia 
nakładów inwestycyjnych 

nie 

6.2.3 skrzyżowanie z DW 611, miejscowość Sadlinki - miejscowość Gardeja 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
nie 

6.3 

Trasa wzdłuż DW 
523  

miejscowość 
Gardeja - 

miejscowość 
Trumieje 

6.3.1 miejscowość Gardeja - miejscowość Trumieje 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
nie 

6.4 

Trasa wzdłuż DK 
55 

granica 
województwa 

kujawsko-
pomorskiego - 
granica MOF w 

6.4.1 granica województwa kujawsko-pomorskiego - miejscowość Gardeja 
rekomendowany do 

uzupełnienia 
nie 

6.4.2 miejscowość Gardeja - granica Miasta Kwidzyn  
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
nie 

6.4.3 Granica Miasta Kwidzyn - rondo przy ul. Mostowej, Miasto Kwidzyn istniejący częściowo 

6.4.4 
rondo przy u. Mostowej, Miasto Kwidzyn- za rondem w miejscowości 
Baldram 

wymagający poniesienia 
nakładów inwestycyjnych 

częściowo 
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stronę Miasta 
Sztum 6.4.5 

za rondem w miejscowości Baldram - za przejazdem kolejowym w 
miejscowości Brachlewo 

istniejący nie 

6.4.6 
za przejazdem kolejowym w miejscowości Brachlewo - skrzyżowanie 
DW 524, miejscowość Brachlewo 

wymagający poniesienia 
nakładów inwestycyjnych 

nie 

6.4.7 
skrzyżowanie DW 524, miejscowość Brachlewo - granica MOF w stronę 
Miasta Sztum 

rekomendowany do 
uzupełnienia 

nie 

6.5 

Trasa łącząca DK 
55 z DW 521 

przez 
miejscowość 

Dankowo drogą 
powiatową 

3209G i gminną  

6.5.1 droga powiatowa 3209G - Miasto Kwidzyn- miejscowość Dankowo  istniejący nie 

6.5.2 droga gminna - miejscowość Dankowo - skrzyżowanie z DW 521 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
częściowo 

6.6 

Trasa wzdłuż DW 
524 

miejscowość 
Brachlewo- 

miejscowość 
Licze 

6.6.1 miejscowość Brachlewo - miejscowość Licze 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
częściowo 

6.7 

Trasa wzdłuż DW 
521 

Miasto Kwidzyn - 
granica MOF w 

stronę 
miejscowości 

Prabuty 

6.7.1 Miasto Kwidzyn - granica MOF w stronę miejscowości Prabuty istniejący tak 

6.8 
Trasy wewnątrz 
Miasta Kwidzyn 

6.8.1 ul. Żwirowa od DK 55 do terenu IP Kwidzyn sp. z o.o., Miasto Kwidzyn 
wymagający poniesienia 

nakładów inwestycyjnych 
nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.7. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Lęborka 

Na terenie MOFu znajdują się dwa średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w mieście Lębork. 

Między miastem a gminą wiejską Nowa Wieś Lęborska pełniącą funkcję mieszkalną występują 

wobec tego silne powiązania funkcjonalne. Obszar boryka się z problemami 

charakterystycznymi dla mniejszych aglomeracji miast o znaczeniu powiatowym takimi jak 

brak miejsc pracy czy utrudnionym dostęp do rynku pracy. Zwiększenie spójności wewnątrz 

MOFu wymagać będzie kolejnych inwestycji w zakresie transportu. System transportowy 

winien zapewniać sprawny, bezpieczny i możliwie najmniej obciążający środowisko dostęp 

mieszkańców do głównych ośrodków pracy i usług w obszarze funkcjonalnym. W ostatnich 

latach najdynamiczniejszy wzrost długości ścieżek rowerowych odnotowano w gminie 

miejskiej Lębork, nie mniej jednak system wciąż nie jest wystarczająco spójny, 

a najwyraźniejsze braki w tym zakresie występują w szczególności na terenach wiejskich.  

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.7 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

Lęborka, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 43: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego Lęborka 

nr 
osi 

główna oś 
transportowa 

nr 
odcinka 

opis odcinka status turystyczna 

7.1 trasa wzdłuż DK 6 

7.1.1 miejscowość Pogorzelice - miejscowość Bąkowo 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

7.1.2 
miejscowość Bakowo - miejscowość Dziechlino (wzdłuż DP 
1325) 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

7.1.3 miejscowość Dziechlino - Miasto Lębork (wzdłuż DP 1325G) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.1.4 wzdłuż DK 6 wewnątrz miasta Lębork 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.1.5 ul. Wieleńska - ul. Witosa istniejący nie 

7.1.6 od ul. Witosa - DK 6 (miejscowość Jamy) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

7.1.7 
miejscowość Jamy - miejscowość Godętowo - miejscowość 
Strzebielino 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

7.1.8 miejscowość Strzebielino istniejący nie 

7.1.9 miejscowość Strzebielino - granica MOF 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.2 trasa wzdłuż DW 214 

7.2.1 miejscowość Cewice - Miasto Lębork  rekomendowany do uzupełnienia nie 

7.2.2 Miasto Lębork (gr. miasta - skrzyżowanie z ul. Kartuską) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

7.2.3 ul. Krzywoustego (Lębork) istniejący częściowo 

7.2.4 Aleja Niepodległości (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

7.2.5 ul. Waryńskiego (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.2.6 Aleja Wolności (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.2.7 ul. Kossaka 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.2.8 ul. Kossaka istniejący nie 
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7.2.9 wzdłuż DW 214 (Nowa Wieś Lęborska) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.2.10 miejscowość Nowa Wieś Lęborska - granica MoF wymagający modernizacji tak 

7.3 

trasa wzdłuż DP 
1183G 

Nowa Wieś Lęborska - 
granica MOF 

7.3.1 
miejscowość Nowa Wieś Lęborska - granica MoF w stronę 
Michałowa 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

7.4 
trasa wzdłuż DP 

1329G 

7.4.1 ul. Gdańska (Lębork) wymagający modernizacji tak 

7.4.2 ul. Długa (miejscowość Mosty) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.5 
trasa Lębork - 

Godętowo -wzdłuż 
dróg powiatowych 

7.5.1 ul. Kaszubska (Miasto Lębork) istniejący nie 

7.5.2 
Miasto Lębork - Dziechno - Popowo - Dzięcielec - Nawcz - 
Rozłazino - Godętowo 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

7.6 
trasa wzdłuż DP 

1312G 
7.6.1 

skrzyżowanie na Brzeźno Lęborskie - miejscowość Łęczyce - 
miejscowość Godętowo 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

7.7 
trasa wzdłuż DP 
1309G, 1315G 

7.7.1 DW 214 - miejscowość Garczegorze istniejący częściowo 

7.7.2 
miejscowość Garczegorze - miejscowość Wilkowo 
Nowowiejskie do ul. Kębłowskiej 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

7.8 Trasa wzdłuż 1309G 
7.8.1 miejscowość Garczegorze - miejscowość Łabień 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

nie 

7.8.2 miejscowość Łabień - granica MOF w stronę Maszewska rekomendowany do uzupełnienia nie 

7.9 
trasa wzdłuż DP 

1322G 

7.9.1 ul. Syrkomii, ul. Kębłowska (Lębork) istniejący częściowo 

7.9.2 miejscowość Kebłowo Nowowiejskie - Brzeźno Lęborskie 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
nie 

7.10 
trasa wzdłuż DP 

1312G 
 Gęś- Łebień 

7.10.1 
miejscowość Gać- miejscowość Lędziechowo - miejscowość 
Łebień 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

7.11 

trasy wewnętrzne, 
uzupełniające - Nowa 

Wieś Lęborska; 
Lębork 

7.11.1 ul. Słupska, ul. Kusocińskiego, ul. Mieszka I (Lębork) istniejący częściowo 

7.11.2 ul. Słupska, ul. Wojska Polskiego (częściowo) - (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 
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7.11.3 ul. Teligii (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.11.4 ul. Żeromskiego (Lębork) istniejący częściowo 

7.11.5 ul. Dworcowa (Lębork) istniejący tak 

7.11.6 ul. Dworcowa (brakujący odcinek), ul. Skargi (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.11.7 Aleja Wojska Polskiego (Lębork) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.11.8 ul. Czołgistów, ul. Komuny Paryskiej  
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
częściowo 

7.11.9 ul. Lotników, ul. Weterynaryjna istniejący nie 

7.11.10 
ul. Stryjewskiego, ul. Skarżyńskiego (Lębork/Nowa Wieś 
Lęborska) 

wymagający poniesienia nakładów 
inwestycyjnych 

częściowo 

7.11.11 ul. Mostowa, ul. Nadmorska (Nowa Wieś Malborska/Lębork) istniejący częściowo 

7.11.12 ul. Mostowa (Nowa Wieś Lęborska)  
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

7.11.13 ul. Ogrodowa (Nowa Wieś Lęborska) 
wymagający poniesienia nakładów 

inwestycyjnych 
tak 

7.11.14 ul. Kazimierza Wielkiego (Lębork) istniejący nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.8. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Malbork-

Sztum 

Dostępność komunikacyjna MOF oceniana jest pozytywnie ze względu na położenie na 

skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych DK 22 oraz DK 55. Zarówno Malbork, jak i Sztum 

posiadają dobre połączenia drogowe ze stolicą województwa. Dojazd usprawnia również 

pobliska autostrada A1. Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że powiązania wewnątrz 

MOFu nie są jednak szczególnie intensywne. Poprawa dostępności komunikacyjnej ma 

kluczowe znaczenie w zakresie zwiększenia mobilności mieszkańców MOFu. Powiat malborski 

charakteryzuje bowiem jedna z najwyższych w województwie pomorskim stóp bezrobocia, 

wynikająca między innymi z ograniczonej dostępności mieszkańców terenów wiejskich 

powiatu do ośrodków o większym potencjale zatrudnieniowym. Miasto Malbork dysponuje 

dobrze rozwinięta infrastrukturą rowerową. W pozostałych gminach sytuacja w tym zakresie 

jest stosunkowo dobra dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom. 

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.8 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

układu bipolarnego Malbork-Sztum, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 44: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego układu bipolarnego Malbork- Sztum5 

nr osi główna oś transportowa nr odcinka opis odcinka status turystyczna 

8.1 trasa wzdłuż DW 603 8.1.1 
Sztumskie Pole - Sztum (wzdłuż ul. 
Żeromskiego) 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.2 trasa wzdłuż DP 3171G 

8.2.1 wzdłuż ul. Polnej – do cmentarza istniejący nie 

8.2.2 
od skrzyżowania z ul. Żeromskiego 
(ok. 200m) 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.3 trasa wzdłuż DK 55 

8.3.1 
miejscowość Nowa Wieś - Miasto 
Sztum 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.3.2 Miasto Sztum - do ul. Sienkiewicza istniejący częściowo 

8.3.3 ul. Sienkiewicza - Miasto Malbork wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.3.4 
DK 55- wzdłuż ul. Jana 
Kochanowskiego w kierunku na 
miejscowość Kępina 

istniejący nie 

8.3.5 
wzdłuż rz. Nogat do skrzyżowania z 
DK 55 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.3.6 
wzdłuż Bulwaru im. Kilarskiego - 
wzdłuż DK 55 - do miejscowości 
Gajewo oraz Lasowice Wielkie 

istniejący częściowo 

8.3.7 
miejscowość Lasowice Wielkie - 
miejscowość Lasowice Małe 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.3.8 
miejscowość Lipinka - miejscowość 
Świerki - miejscowość Chlebówka - do 
skrzyżowania z DK 55 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.3.9 DK 55 - Nowy Staw istniejący częściowo 

8.4 trasa wzdłuż DW 517  8.4.1 
skrzyżowanie ul. Pieniężnego z DW 
517 – miejscowość Czernin - 
miejscowość Górki 

istniejący tak 

 
5 Odcinki realizowane oraz zaplanowane do realizacji przez GDDKiA oraz ZDW zostały uwzględnione jako istniejące 
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8.4.2  
Rondo na Przedzamczu (Sztum) – 
skrzyżowanie z ul. Pieniężnego 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.5  trasa wzdłuż DP 3109G 
8.5.1 

ul. Witosa (Miasto Sztum - 
miejscowość Barlewice 

istniejący częściowo 

8.5.2 DK 55 – ul. Witosa wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.6 
węzeł integracyjny w 

Mieście Sztum 

8.6.1 DP 3169G - ul. M. Reja wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.6.2 
DP 3168G - ul. Kościuszki, plac przed 
dworcem PKP 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.6.3 DW 516, ul. Kasprowicza wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.7 trasa wzdłuż DK 22 8.7.1  
gr. MOF - Miasto Malbork- m. Stare 
Pole - gr. województwa 

istniejący częściowo 

8.8 
trasa łącząca 

miejscowość Miłoradz z 
gmina Malbork 

8.8.1 
DK 22 - Miłoradz z odbiciem w stronę 
gminy Malbork 

rekomendowany do uzupełnienia nie 

8.8.2 miejscowość Kraśniewo - DK 22 wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.9 trasa wzdłuż DW 515 

8.9.1 m. Krzyżanki - Nowa Wieś Malborska wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.9.2 
Nowa wieś Malborska - ul. Reymonta, 
Malbork 

istniejący tak 

8.9.3 
DK 22 – ul. Władysława Reymonta 
(wzdłuż ul. Sikorskiego) Malbork 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych tak 

8.10 trasa wzdłuż DP 2919G 
8.10.1 

Miasto Malbork - miejscowość Laski - 
Miasto Nowy Staw 

istniejący tak 

8.10.2 Nowy Staw - Brzózki wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.11 
trasy wzdłuż dróg w 

gminie Stare Pole 

8.11.1 
Żuławka Sztumska - w kierunku 
Krzyżanowa 

rekomendowany do uzupełnienia nie 

8.11.2 Krzyżanowo istniejący nie 

8.11.3 Krzyżanowo - Stare Pole wymagający modernizacji nie 

8.11.4 Stare Pole - wzdłuż ul. Grunwaldzkiej istniejący nie 

8.11.5 Letniki - Ząbrowo - DK 22 wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.12 
trasa miejscowość Nowy 

Staw - Lichnowy 
8.12.1 

trasa miejscowość Nowy Staw - 
Lichnowy 

istniejący tak 
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8.13 trasy w mieście Malbork 

8.13.1 
DK 22 – wzdłuż ul. Słowackiego, ul. 
Zakopiańskiej, Jana Kochanowskiego 
– do DK 55 

istniejący częściowo 

8.13.2 
ul. Dąbrówki - ul. Marie Konopnickiej 
- ul. Tadeusza Kotarbińskiego do 
skrzyżowania z DW 515  

istniejący częściowo 

8.13.3 ul. Marii Konopnickiej  wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.13.4 ul. Marii Konopnickiej  istniejący nie 

8.13.5 
ul. Adama Mickiewicza - ul. 
Piastowska - częściowo ul. Parkowa 

wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.13.6 ul. Tczewska istniejący nie 

8.13.7 ul. Tczewska wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych nie 

8.13.8 ul. Główna istniejący częściowo 

8.13.9 Bulwar im. Kilarskiego - ul. Parkowa istniejący tak 

8.13.10 ul. Łąkowa - ul. Wołyńska wymagający poniesienia nakładów inwestycyjnych częściowo 

8.13.11 ul. Chopina istniejący nie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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4.2.9. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Starogardu Gdańskiego 

Starogardzki MOF charakteryzuje się wysoką dostępnością komunikacyjną, zarówno pod 

względem transportu zbiorowego, jak i indywidualnego. MOF posiada regularne połączenia 

autobusowe, jak i kolejowe z większymi ośrodkami w województwie pomorskim: Gdańskiem 

oraz Tczewem. W celu integracji transportu Gmina Miejska Starogard Gdański zrealizowała 

projekt polegający na budowie węzła integracyjnego w rejonie dworca. Funkcje gospodarcze 

na terenie MOF skoncentrowane są w mieście rdzeniu, generując ruch w szczególności między 

miastem a strefą najsilniejszej suburbanizacji – gminą wiejską Starogard Gdański, w której 

w ostatnim okresie odnotowano najznaczniejszy wzrost infrastruktury rowerowej. 

W ostatnich latach wykazywane są tendencje wzrostowe w zakresie pełnienia funkcji 

mieszkaniowej również w gminach Zblewo i Bobowo. Wobec tego istotnym elementem jest 

uzupełnienie i dalsza rozbudowa systemu dróg dla rowerów, który może stanowić atrakcyjną 

alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego oraz transportu zbiorowego na 

niewielkie odległości. Rozbudowa systemu dróg dla rowerów pozwoli na lepsze powiązanie 

istniejących już dróg komunikacyjnych z systemem tras rekreacyjnych, a tym samym poprawi 

atrakcyjność turystyczną starogardzkiego MOF.  

Załącznik 3 do niniejszego dokumentu zawiera mapę nr 3.8 Przebieg głównych osi rowerowych 

tras transportowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego 

Starogardu Gdańskiego, która prezentuje informacje spójne z kolejną tabelą. 
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Tabela 45: Główne osie rowerowych tras transportowych na terenie MOF ośrodka subregionalnego Starogardu Gdańskiego 

nr 
osi 

główna oś 
transportowa 

nr 
odcinka 

opis odcinka status turystyczna 

9.1 

Trasa wzdłuż DK 22  
granica MOF w stronę 

Czerska - granica MOF w 
stronę Swarożyna 

9.1.1 
granica MOF w stronę Czerska - skrzyżowanie z ul. Unii Europejskiej, 
Starogard Gdański 

istniejący częściowo 

9.1.2 
skrzyżowanie z ul. Unii Europejskiej, Starogard Gdański - granica MOF w 
stronę Swarożyna 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

9.2 

Trasa głównie wzdłuż 
DW 222 granica MOF w 

stronę miejscowości 
Skórcz - granica MOF w 

stronę miejscowości 
Godziszewo 

9.2.1 
po nasypie kolejowym wzdłuż DW 222 - granica MOF w stronę miejscowości 
Skórcz- miejscowość Bobowo 

rekomendowany 
do uzupełnienia 

nie 

9.2.2 
po nasypie kolejowym wzdłuż DW 222 - miejscowość Bobowo - miejscowość 
Jabłowo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

9.2.3 
miejscowość Jabłowo - DW 222 Starogard Gdański do skrzyżowania z ul. 
Armii Krajowej - ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z DK 22 

istniejący częściowo 

9.2.4 
ul. Jabłowska od skrzyżowania z DW 222 - ul. Unii Europejskiej do 
skrzyżowania z DK 22, Starogard Gdański 

istniejący częściowo 

9.2.5 droga gminna od skrzyżowania z DW 222 do miejscowości Owidz istniejący częściowo 

9.2.6 
skrzyżowanie ul. Zielonej z DK 22- skrzyżowanie ul. Kochanki z ul. Wiosenną, 
Starogard Gdański 

istniejący częściowo 

9.2.7 
skrzyżowanie ul. Kochanki z ul. Wiosenną - ul. Kwiatowa do przejazdu 
kolejowego, Starogard Gdański 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

9.2.8 
ul. Kwiatowa od przejazdu kolejowego - ul. Południowa do DW 222 - 
skrzyżowanie DW 222 z ul. Spacerową, miejscowość Kokoszkowy 

istniejący nie 

9.2.9 
skrzyżowanie DW 222 z ul. Spacerową, miejscowość Kokoszkowy - granica 
MOF w stronię miejscowości Godziszewo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 
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9.3 

Trasa wzdłuż DW 229 
miejscowość Jabłowo - 
granica MOF w stronę 

Pelplina 

9.3.1 miejscowość Jabłowo - granica MOF w stronę Pelplina istniejący tak 

9.4 

Trasa łącząca DK 22 z 
DW 222 drogą 

powiatową 2712G i 
drogą gminną  

9.4.1 
droga powiatowa 2712G- skrzyżowanie z DW 22 - skrzyżowanie z ul. 
Miodową, miejscowość Rokocin 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

częściowo 

9.4.2 
droga powiatowa 2712G- skrzyżowanie z ul. Miodową, miejscowość Rokocin 
- miejscowość Koteże 

istniejący tak 

9.4.3 
droga powiatowa 2712G- miejscowość Koteże - skrzyżowanie z ul. 
Płaczewska 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

tak 

9.4.4 droga gminna - skrzyżowanie z ul. Płaczewska - skrzyżowanie z ul. Wschodnią istniejący tak 

9.4.5 
droga gminna - skrzyżowanie z ul. Wschodnią - skrzyżowanie z DW 2222, 
miejscowość Jabłowo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

tak 

9.5 

Trasa wzdłuż drogi 
powiatowej 2711G  
Starogard Gdański - 

granica MOF w stronę 
miejscowości 

Lubichowo 

9.5.1 skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej, Starogard Gdański - Jezioro Płaczewo istniejący częściowo 

9.5.2 Jezioro Płaczewo- granica MOF w stronę miejscowości Lubichowo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

9.6 

Trasa wzdłuż drogi 
powiatowej 2707G  
Starogard Gdański - 

granica MOF w stronę 
miejscowości Skarszewy 

9.6.1 skrzyżowanie z DK 22 - skrzyżowanie z ul. Polną istniejący częściowo 

9.6.2 skrzyżowanie z ul. Polną - granica MOF w stronę miejscowości Skarszewy 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 
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9.7 
Trasa łącząca drogę 

powiatową 2707G z DW 
222 

9.7.1 
skrzyżowanie ul. Polnej z drogą powiatową - skrzyżowanie ul. Szkolnej z DW 
222 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

9.8 
Trasa wzdłuż DW 214 

łącząca DK 22 i PKP 
Zblewo 

9.8.1 skrzyżowanie z DK 22 - skrzyżowanie z ul. Dworzec - PKP Zblewo 

wymagający 
poniesienia 
nakładów 

inwestycyjnych 

nie 

9.9 
Trasy wewnątrz 

Starogardu Gdańskiego 
9.9.1 Aleja Wojska Polskiego od DK 22 do PKP Starogard Gdański istniejący częściowo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, m.in. konsultacji z MOF. 
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