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 Masterplan stanowi podstawę rozwoju sieci tras rowerowych w Opocznie. 

 Masterplan dla sieci dróg rowerowych na obszarze Miasta Opoczno 
wykorzystywany będzie w procesie planistycznym przy pracach nad 
koncepcjami układu drogowego, projektami budowlanymi ulic i placów oraz 
organizacji ruchu. 

 Realizacja wytycznych zawartych w opracowaniu będzie głównym czynnikiem 
zwiększającym udział ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych na 
terenie Opoczna oraz zmniejszeniu ruchu samochodowego.

  Przez określenie „trasa rowerowa” należy rozumieć spójny ciąg różnych 
rozwiązań technicznych, który obejmuje w szczególności drogi dla rowerów, 
pasy ruchu dla rowerów, kontra pasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, 
strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne (wewnętrzne) o 
małym natężeniu ruchu.



Pierwszą część dokumentacji stanowi Koncepcja Sieci Tras Rowerowych dla 
Opoczna, w ramach Koncepcji wykonano następujący zakres analiz:

 wskazywanie korytarzy dla tras głównych oraz pozostałych. 
 poszczególnym trasą głównym i velostradom nadano numery, a każdą 

z nich przedstawiono na mapach innym kolorem. 
 w koncepcji uwzględniono różne rozwiązania techniczne określane mianem 

trasy rowerowej, takie jak np.: uspokojenie ruchu, kontraruchu, drogi dla 
rowerów, pasy ruchu dla rowerów oraz określono zasady stosowania 
poszczególnych rozwiązań. 

 koncepcja zakłada realizację również innych dodatkowych zadań 
wspierających wzrost ruchu rowerowego jak np. budowę rowerowego 
systemu parkingowego, kampanie promocyjne, etc. 



Koncepcja Sieci Tras Rowerowych dla Opoczna obejmowała następujący 
zakres analiz:

 koncepcja została przygotowana w taki sposób, aby w przyszłości mogła 
stać się integralną częścią Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (lub dokumentu równoważnego 
dotyczącego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa) i w przyszłości znajdować swoje odzwierciedlenie 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 Koncepcja jest dokumentem planistycznym mającym na celu wyznaczenie 
przebiegu tras głównych oraz pozostałych spełniających wymagania 
holenderskiej metodologii C.R.O.W. 



Koncepcja Sieci Tras Rowerowych dla Opoczna obejmowała następujący zakres 
analiz:

 Koncepcja zawiera również rowerowe współczynniki parkingowe. 
W ramach koncepcji uzgodniono punkty styku tras rowerowych z gminami 
sąsiednimi i/lub instytucjami zarządzającymi danymi terenami. 

 W ramach opracowania koncepcji wykonano również badania ilościowe 
(ankietowe) z mieszkańcami Gminy Opoczno i Turystami, a także 
przeprowadzono badanie jakościowe z ekspertami (IDI – Indywidualne 
Wywiady Pogłębione online).



Generatory ruchu w Gminie Opoczno

L.p. Kategoria generatora Liczba generatorów

1 Sklepy Wielkopowierzchniowe 7

2 Placówki Edukacyjne i Medyczne 5

3 Komunikacja Kolejowa 2

4 Przemysł 4

5 Nekropolie 1

6 Komunikacja Autobusowa, Miejska i Lokalna 7

7 Generatory Ruchu Rowerowego 5



Generatory ruchu w Gminie Opoczno

Sklepy wielkopowierzchniowe:
 Opoczno 26-300 Piotrkowska 83-89,
 Opoczno 26-300 Inowłodzka 22,
 Opoczno 26-300 Biernackiego 13, 
 Dworcowa 1, 26-300 Opoczno,
 Św. Łukasza 1, 26-300 Opoczno,
 Targowisko codzienne: Piotrkowska 66 Opoczno,
 Targowisko czwartkowe: ul. Szewska, al. Sportowa w Opocznie.



Generatory ruchu w Gminie Opoczno

 Placówki edukacyjne i medyczne:
 Szkoła Podstawowa nr 1, 2 i 3 w Opocznie,
 Liceum Żeromskiego w Opocznie,
 Zespół Szkół Powiatowych Kossaka 1a w Opocznie,
 Zespół Szkół Prywatnych,
 ZOZ Vitamed Partyzantów 1 w Opocznie,
 Szpital Powiatowy w Opocznie.



Generatory ruchu w Gminie Opoczno

 Komunikacja kolejowa
o PKP Dworcowa w Opocznie,
o PKP Opoczno Południe.
 Przemysł - Zakłady: Caolin, EXPO DREW, Cersanit przy ul. Piotrkowskiej 

i Przemysłowej.
 Nekropolie - Cmentarz przy ul. Granicznej i Rolnej.



Generatory ruchu w Gminie Opoczno

 Generatory ruchu rowerowego:
o Szkoła Podstawowa 1 i 3 w Opocznie,
o Tzw. „mała obwodnica Opoczna” w ciągu ul. Przemysłowej,
o Zalew w Opocznie, 
o ul. Inowłodzka (726 wojewódzka) w kierunku północnym: ul Rolna do Woli 

Załężnej, w kierunku na Inowłódz.

 Komunikacja autobusowa miejska i lokalna:
o przystanek ul. Perzyńskiego (droga wojewódzka),
o Przystanek Biernackiego (koło MDK, sądu i przy odlewni),
o Przystanek Kossaka koło ZSP w Opocznie, 
o Dworzec PKS Dworcowa,
o Zakłady: Caolin, Cersanit przy ul. Piotrkowskiej i Przemysłowej.



Generatory ruchu w Gminie Opoczno



Istniejące połączenia rowerowe w Gminie Opoczno



Istniejące połączenia rowerowe w Gminie Opoczno

 ul. Edmunda Biernackiego (droga gminna nr 107454E) – na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ulicami Inowłodzką i Perzyńskiego (po północnej 
stronie drogi). Droga przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami o zmiennej 
szerokości 
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna

 ul. św. Marka (droga gminna nr 107405E) – na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Inowłodzką do skrzyżowania z ul. Kwiatową (po obu stronach drogi). Drogi dla 
rowerów i drogi dla pieszych o łącznej szerokości podstawowej 3,50 m lub 4,00 m (w 
tym drogi dla rowerów o szerokości podstawowej 1,50 m lub 2,00 m) i nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna

 ul. Przemysłowa (droga gminna nr 107490E) – na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Ceramiczną do skrzyżowania z ul. Inowłodzką (w większości po obu stronach drogi – 
częściowo wyłącznie po wschodniej stronie). Drogi przeznaczone dla pieszych 
i kierujących rowerami o szerokości podstawowej 2,50 m i nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna.



Istniejące połączenia rowerowe w Gminie Opoczno

• ul. Partyzantów (droga gminna nr 107472E) – na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Limanowskiego do 
skrzyżowania z ul. Piotrkowską (po wschodniej stronie drogi) oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicami 
Westerplatte i Marii Curie-Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich (po zachodniej 
stronie drogi). Droga dla rowerów o szerokości podstawowej 2,50 m i nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej oraz droga dla rowerów i droga dla pieszych o łącznej szerokości podstawowej 3,50 m (w tym 
droga dla rowerów o szerokości podstawowej 2,00 m) i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Zarządzający – Burmistrz Opoczna

• ul. Piotrkowska (droga powiatowa, droga gminna nr 107491E) – na odcinku za skrzyżowaniem z ul. 
Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Towarową (w większości po obu stronach drogi – częściowo wyłącznie 
po południowej stronie). Drogi dla rowerów i drogi dla pieszych o łącznej szerokości podstawowej 3,50 m 
lub 4,00 m (w tym drogi dla rowerów o szerokości podstawowej 1,50 m) i nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Zarządzający –  Zarząd Dróg Wojewódzkich

• ul. Brzozowa (droga gminna nr 107471E) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów za skrzyżowanie 
z ul. Akacjową (po północnej stronie drogi). Droga dla rowerów o szerokości podstawowej 2,00 m 
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna

• ul. Ogrodowa (droga gminna nr 107487E) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kuligowską za ostatni zjazd do 
zakładu Ceramika Paradyż. Droga dla rowerów i droga dla pieszych o łącznej szerokości podstawowej 3,50 
m (w tym droga dla rowerów o szerokości podstawowej 1,50 m) i nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna

• Wokół zalewu w Opocznie. Droga dla rowerów i droga dla pieszych o łącznej szerokości podstawowej 3,50 
m (w tym droga dla rowerów o szerokości podstawowej 2,00 m) i nawierzchni bitumicznej. Zarządzający – 
Burmistrz Opoczna



Istniejące połączenia rowerowe w Gminie Opoczno

 ul. Świerkowa (droga gminna nr 107489E) – na odcinku od skrzyżowania z ulicami Partyzantów 
i Ceramiczną do skrzyżowania z ulicami Inowłodzką i Św. Mateusza (po obu stronach drogi). 
Droga przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami o szerokości podstawowej 2,50 m 
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz droga dla rowerów i droga dla pieszych 
o łącznej szerokości podstawowej 3,50 m (w tym droga dla rowerów o szerokości 
podstawowej 1,50 m) i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz 
Opoczna

 ul. Westerplatte (droga gminna nr 107405E) – na odcinku od skrzyżowania z ul. Kossaka do 
skrzyżowania z ulicami Partyzantów i Marii Curie-Skłodowskiej (po północnej stronie). Droga 
przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami o szerokości podstawowej 3,00 m 
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz Opoczna

 ul. Marii Curie-Skłodowskiej (droga gminna nr 107405E) – na odcinku od skrzyżowania 
z ulicami Partyzantów i Westerplatte do skrzyżowania z ulicami Inowłodzką i Św. Marka (w 
większości po obu stronach drogi – częściowo wyłącznie po południowej stronie). Drogi 
przeznaczone dla pieszych i kierujących rowerami o szerokości podstawowej 3,50 m lub 4,00 m 
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz drogi dla rowerów i drogi dla pieszych 
o łącznej szerokości podstawowej 3,50 m (w tym droga dla rowerów o szerokości 
podstawowej 1,50 m) i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarządzający – Burmistrz 
Opoczna



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na potrzeby opracowania niniejszej koncepcji 
oraz Masterplanu w styczniu i lutym 2023 roku. Ankieta dostępna była za pośrednictwem 
Internetu i tradycyjnie w budynku Urzędu Miasta Opoczno. Ogółem w badaniu udział wzięło 
197 osób. Kobiety stanowiły 47,20%, a mężczyźni 52,80%. Struktura wiekowa 
ankietowanych przedstawiała się następująco:

• 18-29 lat: 23 osoby (11,70%);

• 30-39 lat: 61 osób (31,00 %);

• 40-49 lat: 65 osób (33,00%);

• 50-59 lat: 32 osoby (16,20%);

• 60+ lat: 16 osób (8,10%).

Pod względem wykształcenia, zdecydowanie największą grupę wśród respondentów 
stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (64,5% ogółu ankietowanych); następnie osoby 
z wykształceniem średnim (30,50% ogółu respondentów); Osoby z wykształceniem 
zawodowym stanowiły 4,10% spośród wszystkich ankietowanych, a dwóch uczestników 
badania miało wykształcenie podstawowe (1,00%). Niemal wszyscy (98%) ankietowani 
zamieszkiwali na terenie Gminy Opoczno, jedynie 2% (4 osoby) stanowili turyści 
(respondenci zamieszkujący poza terenem gminy).



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Jaki Pani?/Pana zdaniem jest stan techniczny infrastruktury rowerowej 
w Gminie Opoczno?

48.20%

27.70%

20.00% 3.10% 1.00%

bardzo zły
zły
dostateczny
dobry
bardzo dobry



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

 Jaki Pani/Pana zdaniem jest stan techniczny infrastruktury rowerowej w gminach ościennych – 
sąsiednich?

16.10%

29.20%

34.40%

18.80%

1.50%

bardzo zły
zły
dostateczny
dobry
bardzo dobry



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

 Jak często jeździ Pani/Pan na rowerze?

16.50%

41.20%

25.40%

8.20%

3.60% 1.50%

3.60%

codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
dawno, nie pamiętam kiedy
nie korzystam z roweru
inne, napisz jakie?



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Czym najczęściej dojeżdża Pani/Pan do: szkoły / pracy / na zakupy / do punktów usługowych?

53.80%

26.70%

3.10%

14.90%

1.50%

samochodem
rowerem
autobusem
chodzę na pieszo
inne-napisz jakie?



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Główne przeszkody dla poruszania się po Gminie Opoczno rowerem:

• brak ścieżek rowerowych;

• brak bezpiecznych ścieżek rowerowych;

• brak tras rowerowych;

• niespójna sieć tras rowerowych – brak połączeń;

• nieodpowiednie ścieżki rowerowe wykonane z kostki brukowej;

• zły stan dróg;

• bardzo duży ruch samochodów na drodze nr 12 kierunek Radom;

• brak ścieżek rowerowych i chodników;

• brak odpowiedniej ilości ścieżek pieszo - rowerowych, brak połączenia ze sobą istniejących ścieżek;

• brak infrastruktury która umożliwia płynną jazdę;

• między innymi niewystarczająca infrastruktura (brak dróg dla rowerów w kluczowych miejscach, kończące 
się nagle ścieżki rowerowe, brak ciągłości), brak przejazdów dla rowerów;

• nie czuję się bezpiecznie jeżdżąc po chodnikach/ścieżkach rowerowych komfortowo. Kierowcy 
samochodów też nie zachowują odpowiedniej odległości ode mnie gdy jadę rowerem;

• niebezpieczne poruszanie się po ulicach - brak pasa dla rowerów, brak miejsc do parkowania rowerów;

• brak ścieżek rowerowych pomiędzy wsiami a miastem;

• brak przejazdów rowerowych przez pasy, brak ścieżek łączących wszystkie części miasta, brak stojaków na 
rowery, brak prawidłowych oznaczeń ścieżek;

• brak ścieżek rowerowych, duży ruch uliczny;



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Główne przeszkody dla poruszania się po Gminie Opoczno rowerem:

• przejścia dla pieszych;

• wysokie krawężniki, brak możliwości przejazdu na pasach;

• brak bezpiecznych ścieżek/tras rowerowych, niski poziom kultury kierowców samochód w stosunku do rowerzystów;

• mało ścieżek rowerowych prowadzących do miejsc atrakcyjnych turystycznie;

• ścieżki rowerowe zbudowane są głównie w mieście, poruszanie po nich za sprawą dużego ruchu samochodowo-
pieszego nie sprawia do końca sportowo-rekreacyjnego zadania wg mnie za mało jest dróg rowerowych wokół miasta 
umieszczonych wzdłuż rzek lub otaczających lasów;

• brak ścieżek rowerowych, wyznaczonych bezpiecznych przejazdów dla rowerów przez pasy, punktu z narzędziami i 
pompką, oznaczeń rowerowych;

• poruszanie się po jezdni, a obok brak bezpiecznego pobocza drogi;

• brak ścieżek z pierwszeństwem przejazdu, brak ścieżek w dalszych części miasta;

• rak bezpiecznych tras, w szczególności poza terenem miasta;

• brak odpowiednich dróg dla rowerów bezpiecznych dobrze utwardzonych;

• brak choćby pobocza i ciągłej ścieżki rowerowej na DK 12 i wojewódzkiej do Inowłodza;

• brak ścieżek rowerowych z miejscowości obok Opoczna do Opoczna;

• brak prawdziwych ścieżek rowerowych, te dzielone z chodnikiem są bez sensu;

• brak ścieżek rowerowych do sąsiadujących z Opocznem miejscowości;

• mało ścieżek rowerowych, mało parkingów dla rowerów;

• brak osobnych dróg rowerowych umożliwiających dojechanie bezpiecznie rowerem do miejsc odpoczynku typu 
jezioro, rzeka, miejscowości wypoczynkowe;

• brak połączenia ze sobą istniejących odcinków ścieżek rowerowych, wysokie krawężniki na łączeniu ścieżki 
rowerowej z jezdnią;



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Główne przeszkody dla poruszania się po Gminie Opoczno rowerem:

• mało ścieżek rowerowych, jeśli są to dużo jest w złej kondycji, ludzie wchodzący notorycznie pod koła 
jadąc po ścieżce, poza miastem brak jakiejkolwiek bezpiecznej drogi dla rowerzystów;

• zsiadanie z roweru na każdym skrzyżowaniu, nie ma ciągu rowerowego, mała ilość dróg rowerowych;

• brak szlaków rowerowych przy trasach 726 oraz 12;

• brak asfaltowych ścieżek rowerowych, ścieżki rowerowe współdzielone z pieszymi;

• brak ścieżek rowerowych przy głównych, wąskich drogach; brak połączenia istniejących ścieżek , brak 
utwardzonych dróg i zły stan techniczny dróg istniejących, niemożność bezpiecznego przejechania 
rowerem między miejscowościami;

• brak ścieżek rowerowych i oznakowanych przejść przez ulicę dla rowerzystów;

• ścieżki bardzo krótkie i tylko w miejscach gdzie poruszają się piesi (chodniki). Uniemożliwia to sprawne 
poruszanie się rowerem. Trasy rowerowe, nawet z dzieci, po kilkaset metrów to zdecydowanie za mało. 
Aby dojechać np. do lasu trzeba z dzieckiem poruszać się po drodze, co jest niebezpieczne i zniechęca do 
planowania przejażdżek rowerowych;

• brak zadowalającej liczby ścieżek rowerowych, zły/bardzo zły stan nawierzchni chodników, nie wszystkie 
jezdnie utwardzone;

• brak ścieżek rowerowych Zła nawierzchnia dróg Wąskie pobocza drogowe Duże natężenie ruchu 
kołowego (samochodowego) Niedostateczne oświetlenie dróg Brak bazy danych z informacjami gdzie 
znajdują się istniejące ścieżki rowerowe Słabe oznakowania szlaków rowerowych;

• brak osobnych ścieżki rowerowe ( wielkie dziury ).



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Jakiego rodzaju działania związane z rozwojem sieci dróg rowerowych w Gminie Opoczno 
należałoby Pani/Pana zdaniem zrealizować w pierwszej kolejności?

 budowa i oznakowanie nowych tras i ścieżek rowerowych 95,40% wskazań;
 poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na istniejących trasach rowerowych 31,40% wskazań
 modernizacja i odnowa oraz oznakowanie istniejących ścieżek i tras rowerowych 28,40% 

wskazań;
 promocja tras, ścieżek rowerowych i korzystania z jednośladów 24,20% wskazań;
 budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystyczne sprzyjającej rowerzystom 22,20% wskazań;
 budowa infrastruktury umożliwiającej łączenie różnych środków transportu z ruchem 

rowerowym 18,60% wskazań;
 opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej aplikacji mobilnej dla tras rowerowych 

i rowerzystów 10,60% wskazań.
 
 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Jakiego rodzaju działania związane z rozwojem sieci dróg rowerowych w Gminie Opoczno należałoby Pani/Pana 
zdaniem zrealizować w pierwszej kolejności?

•  Wskazania, które nie przekroczyły progu 10% dotyczyły:

• systematycznego przeprowadzania pomiarów ruchu rowerowego i analiz bezpieczeństwa tras i ścieżek 
rowerowych 8,80% wskazań;

• utworzenie wypożyczalni rowerów z lokalizacjami w różnych miejscach gminy 7,70% wskazań;

• inne 2,60% wskazań.

W katalogu odpowiedzi inne, uczestnicy badania wskazywali:

• Drogi błotniste do posesji, myślę że około 20 łat gmina nam robi i jest to nasze nie doczekanie.

• Więcej parkingów dla rowerów.

• Połączenie się istniejących już ścieżek.

• Budowa nowych tras łączące gminy ościenne.

• Od Tomaszowa, jest super ścieżka do Inowłódz a i nawet dalej do wiaduktu w Dęborzeczce. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby połączyć ta ścieżkę z Opocznem. W Inowłodzu jest fajne kąpielisko z placem zabaw gdzie 
dużo osób z Opoczna jeździ, również rowerami. z placem zabaw gdzie dużo osób z Opoczna jeździ, również 
rowerami.

• Utworzenie trasy pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Inowlodzkiej w celu stworzenie ringu z dużą obwodnicą. 
Tworzenie tras rowerowych w celach sportowych i rekreacyjnych a nie tylko komunikacyjnych. Trasa do Bukowca 
Opoczyńskiego czy do Miedznej pozwoliłaby na bezpieczne uprawianie sportu i rekreacji.

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno

Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę 
o możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości 
ościennych, do których powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

• Opoczno-Inowłódz;

• Z Opoczna do Dzielnej i dalej do Mroczkowa Gościnnego, wzdłuż drogi DK12;

• trasa do parku w Mroczkowie, trasa do Spały;

• Sławno, Inowłódz;

• Opoczno-Wola Zależna - Sobawiny-Libiszów lub Miedzybórz;

• Kossaka do Dworca PKP;

• Opoczno - Sitowa, Opoczno - Inowłódz, Mieszka I – Piotrkowska;

• Opoczno-Bukowiec-Inowlodz, Osiedle Ustronie-obwodnica ul. Przemysłowa;

• Obok głównych dróg;

• Przy obwodnicy Opoczna;

• Kraszków - Opczno. Mroczków Gościnny - Wólka Karwicka;

• Opoczno-Bukowiec Op. Opoczno - Kliny. Opoczno-Sitowa;

• Opoczno-Mroczków;

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę o 
możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, 
do których powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

• Opoczno- Wola Załężna – Sobawin y- Bukowiec opoczyński- wzdłuż trasy kolejowej CMK nad lasem – 
Opoczno;

• Najpierw dogi później ścieżki rowerowe;

• Droga łącząca Mroczków Gościnny z Wólką Karwicką;

• Kraszków, Mroczków, Opoczno, Dzielna, Rózanna i dalej do granicy powiatu 
w stronę Piotrkowa;

• Opoczno Południe - Sławno Opoczno – Inowłódź;

• Opoczno-Końskie, Opoczno-Januszewice-Tomaszów Maz.;

• trasa z ul. Piotrkowskiej do stacji Opoczno - Południe, trasa Opoczno – Spała;

• Nowe ścieżki powinny umożliwić objechanie miasta wokół (obwodnica rowerowa) i mieć odnogi łączące 
miasto z sąsiednimi gminami - kierować się przez g. Sławno w stronę Tomaszowa, przez G. Poświętne 
w kierunku do Spały, przez Gminę Białaczów nad Zalew w Miedznej Murowanej oraz do g. Drzewicy;

• Rolna - Skłodowskiej, św. Marka, pomiędzy największymi osiedlami a największymi sklepami, 
na północy miasta – rekreacyjne;

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę o 
możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, 
do których powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

• Trudno powiedzieć. W pierwszej kolejności należałoby połączyć ze sobą już istniejące ścieżki rowerowe, 
co umożliwiłoby sprawne poruszanie się na dłuższych odcinkach. Warto rozpatrzyć budowę, wyznaczenie 
kontrapasów dla rowerów na drogach jednokierunkowych;

• Opoczno-Opoczno Południe, Opoczno-Dzielna, Opoczno-Sitowa, Opoczno-Miedzna;

• Opoczno-Inowłódź, Opoczno - Żarnów, Opoczno-Mniszków;

• Opoczno do pobliskich wsi;

• Opoczno -Bielowice- Mroczków;

• przy bazarku - ul. Piotrkowska na całej długości w Ogonowicach aż do Zalewu i od Opoczna na Sitową;

• Opoczno-Bukowiec;

• wszystkie ulice oprócz tych które mają ścieżki rowerowe;

• Z miejscowości poza Opocznem do Opoczna co pozwoli na dojazd do miasta z okolicznych miejscowości.;

• Opoczno-Kunice;

• od Starostwa Powiatowego w Opocznie do Bukowca Opoczyńskiego(dot. ulicy Inowłodzkiej), Sobawiny;

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę 
o możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, do których 
powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

•Połączenie odcinka ścieżki od skrzyżowania Piotrkowska/ Partyzantów do Partyzantów/Skłodowskiej oraz wykonanie ścieżki 
do "małej obwodnicy" za osiedlem ONZ. Oznaczenie i połączenie całej drogi na długości od skrzyżowania 
Partyzantów/Przemysłowa do drogi ul. Kwiatowej. Połączenie trasy do Inowłodza z istniejącą ścieżką. Nowa droga do Sławna. 
Ścieżka umożliwiająca wyjazd z Opoczna w stronę miejscowości Sitowa oraz ścieżka umożliwiająca wyjazd na Drzewicę i w 
kierunku Januszewic;

•Dęborzeczka - Bukowiec do wiaduktu PKP kontynuacja trasy wzdłuż PKP. Połączy to Opoczno z Inowłodzem Opoczno Miedzna 
zalew;

•Przemysłowa. Wzdłuż obwodnic. Połączenie Ogrodowej z zalewem;

• trasa dojazdowa Opoczno - Białaczów, Opoczno - Wola Załężna, Opoczno - Sławno, Opoczno - Bukowiec Opoczyński; Opoczno 
- Końskie Opoczno - Inowłódz Opoczno – Drzewica; Opoczno - Bukowiec Opoczyński;

• I Trasa : Komunikacja na linii wschód - zachód miasta Opoczno: ul. Kolberga ( od ronda obwodnicy Różanna) do zalewu, 
połączenie z budowaną obecnie trasą rowerową ( przez ogródki działkowe) , do ul. Piotrkowskiej, 
w kierunku Gorzałkowa z rozwidleniem do stacji Opoczno Południe oraz w kierunku drugiego ronda obwodnicy 
( Kliny). 

• II Trasa : Komunikacja na linii północ - południe : osiedle Piastowskie w kierunku ul. Parkowej obok "Dworku Starostwo" do 
Stadionu Miejskiego, ulicą Targową do ulicy św. Marka, ulicą M.C. Skłodowskiej do ul. Partyzantów w kierunku osiedla 
Ustronie do Północnej Obwodnicy Miasta. Druga część trasy : od ul. św. Marka przez osiedle Milenijne do ulicy Rolnej. Trasy 
"wylotowe" z miasta w kierunkach : Opoczno - Inowłódz; Opoczno - Wola Załężna - Zameczek w kierunku Drzewicy; Opoczno - 
Karwice - przez las do Sitowej; Opoczno - Karwice - Stużno - Adamów - Mroczków ( wyjazd w parku obok cmentarza ) - obok 
szkoły w kierunku "Jaziej Góry" do Bielowic - w kierunku Dzielnej - drogą przez łąki do Woli Załężnej ( I opcja ) lub koroną wału 
( wzdłuż rzeki Drzewiczki ) w kierunku Stadionu Miejskiego w Opocznie; Opoczno - Sitowa;

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę 
o możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, do których 
powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

•Opoczno Partyzantów, Biernackiego, Leśna, Piotrkowska od Leśnej do PGR, Inowłodzka-Bukowiec Opocz. i dalej przez 
Kruszewiec w kierunu Inowłodza

•Zameczek - DK 12 (przez Bielowice); wzdłuż DK 12 Mroczków Gościnny - Opoczno;

•Trasa Różanna - Opoczno od strony stadionu ceramiki Trasa na Opoczno południe od strony osiedla gorzalków (gdyż jest tylko 
częściowa) Trasa Opoczno Inowłodzka do Bukowiec opoczyński Trasa Opoczno wał od strony stadionu ceramiki łączący z 
Dzielną (wzdłuż rzeki)

•Opoczno - piotrkowska w kierunku Tomaszowa - trasa 713;

•od ul. Partyzantów w Opocznie do Sitowej; Sitowa, Bukowiec, Miedzna;

•Trasa rowerowa prowadząca z miasta Opoczno do lasu Januszewskiego oraz ścieżki rowerowe w lesie. 2. Budowa przy 
współudziale gmin sąsiadujących bezpiecznych tras rowerowych łączących: a) Opoczno - Końskie (Green Velo) b) Opoczno – 
Inowłódz;

•Opoczno - Inowłódz (do leśniczówki Giełzów Dęborzeczka;

•Trasa łączącą Dzielną/Różanne/Wolę z Opocznem wałem zaczynającym się od stadionu Ceramiki Opoczno do drewnianego 
mostu w Woli Zależnej. Rekreacja z bezpiecznym dojazdem do Opoczna;

•Opoczno-Spała Opoczno-Zarzęcin;

• trasa rowerowa z Opoczna do Inowłodza, nad zalew w Miedznej;

•Opoczno-Kruszewiec i połączenie ze ścieżkami w stronę Inowłodza i Spały. Opoczno - Bielowice przez Wolę Załężną. 
Rozbudowa ścieżki od ulicy Partyzantów w stronę zakładów ceramicznych Opoczno i Caolin. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Westerplatte, Trasa rowerowa z Opoczna do Tomaszowa Maz.;

•Opoczno ul. Mokra oraz łączące się z nią drogi wewnętrzne;

•Kraszków – Opoczno;

 



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę 
o możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, do 
których powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

•Opoczno-Sitowa-Skronina

•Powinny być na terenie Opoczna żeby bezpiecznie dojeżdżać do pracy;

•Błonia opoczyńskie;

• I główna Ścieżka ( spacerowo-rowerowa ) powinna być zaplanowana wzdłuż rzeki Drzewiczki, biegnąc 
od opoczyńskiego zalewu obok stadionu Ceramiki, z wykorzystaniem wału przeciwpowodziowego aż do zalewu w 
Drzewicy. Skracając trasę użytkownicy powinni mieć możliwość odjazdu na miejscowości ; Różanna do ulicy Kolberga 
powrót w kierunku Opoczna, w Woli Załężnej na moście drewnianym powrót w kierunku Opoczna przez ul Wrzosową w 
kierunku stadionu Ceramiki lub obok boiska sportowego w kierunku nowego cmentarza do Miejskiego Domu Kultury, 
kolejny odjazd w Woli przy moście w kierunku drogi do Bielowic przy T12 powrót do Opoczna ul Kolberga. II Kolejna 
propozycja od Przemysłowej trasę kierujemy w kierunku lasu Januszewskiego wykorzystując istniejącą drogę wzdłuż 
torów CMK ścieżkę rowerową powinno wprowadzić się do Lasu Januszewskiego przy figurce w kierunku leśniczówki do 
trasu przy ul Piotrkowskiej. III Od strony południowej ścieżkę powinno zaplanować się w bezpiecznej odległości wzdłuż 
obwodnicy miasta wykorzystując 
w następstwie tereny w obrębie Firmy Nordbud Ceramiki Paradyż, łąk okalających miejscowość Ogonowice 
a także Lasów; Łąckiego i Sitowskiego tą propozycje w perspektywie można zakończyć przy Zalewie w Miedznej;

•Opoczno centrum do Opoczno Południem;

•Ulica Ceramiczna, przemysłowa, trasa na Opoczno południe ,ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Inowlodzkiej aż do ścieżki 
rowerowej do Inowlodza;

•Odcinek zalew - ulica Mickiewicza. Trasa Opoczno- Dzielna-Bielowice-Sołek-Zameczek-Wola Zalężna –Opoczno;

•Do Inowłódza, do Miedznej M, do Drzewicy gdziekolwiek byle nie w koło zalewu i nie po 2 km;

•Opoczno - Sitowa Opoczno Deborzeczka;

•Konieczna jest trasa Opoczno-Bukowiec Opoczyński. Oprócz tego ulica Inowłodzka w Opocznie;



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Gdzie, w jakich lokalizacjach na terenie Gminy Opoczno należy wybudować nowe trasy rowerowe. Proszę 
o możliwie jak najbardziej precyzyjne wskazanie ulic, odcinków (od-do), ewentualnie miejscowości ościennych, do 
których powinny prowadzić proponowane trasy rowerowe.

Wskazania ankietowanych:

•Zrobienie ścieżki przy drodze Opoczno Bukowiec co pozwoli na połączeniu okręgu przy osiedlu Milenijnym 
i obwodnicy przy Caolinie. Zrobienie ścieżki rowerowej do do ścieżki która prowadzi do Inowlodza; Opoczno - zalew 
w Miedznej Murowanej, Opoczno – Inowłódz; stacja PKP Opoczno Południe - centrum miasta;

•bezpieczna trasa od Opoczna w stronę Spały, łącząca już wybudowane ścieżki, w stronę Końskich;

•Wyjazd z gminy w stronę Drzewicy, Mniszkowa, Inowlodza, Białaczowa;

•Opoczno-Petrykozy;

•wyjazd z Opoczna we wszystkich czterech kierunkach: N, S. W, E !; do Inowłodza, do Końskich ...;

•Wzdluż DK 12 na terenie powiatu Do Inowlodza wzdłuż drogi wojewódzkiej;

•Bukowiec opoczyński – Opoczno; Inowłodzka - Bukowiec Opoczyński; z Opoczno do Spały;

•Z Opoczna do Inowłodza, do trasy rowerowej, do Drzewicy nad zalew, do Miedznej nad zalew...;

•Opoczno-Końskie - współpraca z gminą Końskie w celu doprowadzenia ścieżki rowerowej do szlaku Green Velo - 
Opoczno-Tomaszów Maz. z odbiciem na Spałę i Smardzewice - połączenie rowerowe z najbliższym większym 
miastem oraz promocja turystyki przez połączenie ze Łódzką Magiatralą Rowerową - Opoczno-sąsiednie 
miejscowości gminne -w celu umożliwienia bezpiecznego dojazdu do pracy dla mieszkańców;

•Opoczno - Tomaszów Maz., Opoczno – Końskie;

•Dojazd do Inowłodza i połączenie z istniejącą drogą rowerową Tomaszów-Inowłódz. Bezpieczna droga rowerowa 
nad zalew w miejscowości Miedzna Murowana. Poza tym dogi rowerowe łączące peryferia Opoczna z Północy na 
południe oraz wschód –zachód;

•Opoczno-Żarnów, Opoczno-Inowłódz i inne;

•Opoczno-Sulejów.



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Proszę o wskazanie jakich elementów infrastruktury tras rowerowych w Gminie Opoczno 
brakuje najbardziej?

tras rowerowych o dobrej jakości nawierzchni

połączenia trasami rowerowymi kluczowych punktów w Gminie

spójnego oznakowania tras i ścieżek rowerowych

wypożyczalni rowerów z wieloma lokalizacjami na terenie Gminy

miejsc umożliwiających bezpieczne parkowanie roweru i łączenie różnych środków transportu z ruchem rowerowym

miejsc odpoczynku rowerzystów i punktów naprawczych

połączenia trasami rowerowymi Gminy Opoczno z gminami ościennymi

szatnie i prysznice w obiektach użyteczności publicznej i firmach

niczego nie brakuje

74.20%

67.50%

20.10%

9.80%

21.10%

19.60%

58.80%

4.60%

1.00%



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Proszę o wskazanie jakich elementów infrastruktury tras rowerowych w Gminie Opoczno brakuje najbardziej?

Najwięcej wskazań wśród ankietowanych uzyskały:

• Tras rowerowych o dobrej jakości nawierzchni (74,20% wskazań);

• Połączenia trasami rowerowymi kluczowych punktów w Gminie (67,50% wskazań);

• Połączenia rasami rowerowymi Gminy Opoczno z gminami ościennymi (58,80% wskazań);

W drugiej grupie wskazań znalazły się odpowiedzi oscylujące w przedziale około 20% wskazań 
respondentów, należały do nich:

• Budowa miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów i łączenia różnych środków transportu z ruchem 
rowerowym (21,10% wskazań);

• Spójne oznakowanie tras i ścieżek rowerowych (20,10% wskazań);

• Miejsc odpoczynku rowerzystów i punktów naprawczych (19,60% wskazań);

Ostatnią grupę wskazań stanowią te, które nie przekroczyły progu 10%, należą do nich:

• Wypożyczalnia rowerów z wieloma lokalizacjami na terenie Gminy (9,80% wskazań);

• Szatnie i prysznice w obiektach użyteczności publicznej i firmach (4,60% wskazań);

• Niczego nie brakuje (1,0% wskazań).



Wyniki badania ankietowego mieszkańców Gminy Opoczno
Czy system komunikacji kolejowej i samochodowej w Gminie Opoczno  jest 
zintegrowany z komunikacją rowerową?

zdecydowanie tak

raczej tak

nie mam zdania

raczej nie

zdecydowanie nie

2.00%

5.10%

24.50%

40.80%

27.60%



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY GŁÓWNE

Nr 
trasy

Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy

1 Rondo im. Ks. Jana 
Wojtana – granica miasta 
Opoczno (Bukowiec 
Opoczyński)

ul. Włodzimierza 
Perzyńskiego, ul. 
Inowłodzka, ul. 
Piotrkowska

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg, 
w miarę dostępności terenu oddzielona od jezdni pasem zieleni.  Należy zapewnić 
połączenie z istniejącymi 
i projektowanymi trasami rowerowymi na ulicach 17 Stycznia, Piotrkowskiej, 
Edmunda Biernackiego, Świętego Marka, Marii Skłodowskiej-Curie, Świętego 
Mateusz, Świerkowej, Brzozowej 
i Przemysłowej.

5 ul. Inowłodzka (ul. 
Świętego Mateusza) – 
granica miasta Opoczno 
(Wola Załężna)

ul. Świętego Mateusza, 
ul. Świętego Piotra, ul. 
Daleka, ul. Krótka, ul. 
Staromiejska

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg lub 
w ruchu ogólnym (przy wprowadzeniu ograniczenia prędkości).  Należy zapewnić 
połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami rowerowymi na ul. 
Inowłodzkiej.

6 Zalew na Drzewiczce – 
granica miasta Opoczno 
(Różanna)

ul. Generała K. Bończy-
Załęskiego, ul. Oskara 
Kolberga

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg, 
w miarę dostępności terenu oddzielona od jezdni pasem zieleni. 
Należy zapewnić połączenie 
z istniejącymi i projektowanymi trasami rowerowymi wokół Zalewu i na ul. 
Ludwika Waryńskiego.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY GŁÓWNE

Nr 
trasy

Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy

7 ul. Oskara Kolberga (ul. 
Ludwika Waryńskiego) – 
granica miasta Opoczno 
(Ogonowice)

ul. Ludwika 
Waryńskiego, ul. 
Mieszka I

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg, w miarę dostępności terenu oddzielona od 
jezdni pasem zieleni. 
Należy zapewnić połączenie z projektowaną trasą na ul. Oskara Kolberga. 

8 ul. Towarowa (ul. 
Piotrkowska) – granica 
miasta Opoczno 
(Januszewice)

ul. Piotrkowska, droga 
wojewódzka nr 713

ALTERNATYWNA
ul. Piotrkowska, ul. 
Towarowa, ul. Kolejowa, 
droga wojewódzka nr 
713

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg lub w ruchu ogólnym (przy wprowadzeniu 
ograniczenia prędkości). 
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami rowerowymi 
na ulicach Piotrkowskiej i Szkolnej.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY POZOSTAŁE

Nr trasy Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy

2 ul. Żeromskiego (ul. 
Piotrkowska) – Urząd 
Miasta Opoczno

ul. 17 Stycznia, ul. 
Kołomurna, ul. 
Inowłodzka, plac 
Kościuszki, ul. Kościelna, 
ul. Staromiejska

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg lub w ruchu ogólnym (przy wprowadzeniu 
ograniczenia prędkości) lub jako wyznaczony pas rowerowy na jezdni. 
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Piotrkowskiej i Włodzimierza Perzyńskiego.

3 ul. Akacjowa (ul. 
Brzozowa) – ul. 
Inowłodzka

ul. Brzozowa Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Brzozowej i Inowłodzkiej.

4 ul. Inowłodzka (ul. Rolna) 
– ul. Świętego Pawła

ul. Rolna Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z projektowaną trasą rowerową na ul. 
Inowłodzkiej.

9 ul. Powstańców 
Wielkopolskich (ul. 
Partyzantów) – ul. 
Brzozowa (ul. 
Partyzantów)

ul. Partyzantów Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Partyzantów, Świerkowej, Ceramicznej i Brzozowej.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY POZOSTAŁE

Nr trasy Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy

10 ul. Partyzantów  (ul. 
Ceramiczna) – ul. 
Przemysłowa (ul. 
Ceramiczna)

ul. Ceramiczna Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Partyzantów, Świerkowej i Przemysłowej.

11 ul. Piotrkowska (ul. 
Szkolna) – ul. Kuligowska 
(ul. Ogrodowa)

ul. Szkolna Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Piotrkowskiej i Ogrodowej.

12 ul. Piotrkowska (ul. Armii 
Krajowej) – SP nr 3 w 
Opocznie

ul. Armii Krajowej Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącą trasą rowerową na ul. Piotrkowskiej.

13 ul. Piotrkowska (ul. 
Wojciecha Kossaka) – ul. 
Westerplatte (ul. 
Wojciecha Kossaka)

ul. Wojciecha Kossaka Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Piotrkowskiej, Witolda Pileckiego i Westerplatte.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY POZOSTAŁE

Nr trasy Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy
14 ul. Piotrkowska (ul. 

Dworcowa) – Stacja 
Kolejowa OPOCZNO

ul. Dworcowa Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącą trasą rowerową na ul. Piotrkowskiej.

15 ul. Piotrkowska (ul. 
Partyzantów) – ul. 
Westerplatte (ul. 
Partyzantów)

ul. Partyzantów Trasa rowerowa wzdłuż jezdni drogi.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi trasami rowerowymi na ulicach 
Piotrkowskiej, Edmunda Biernackiego, Westerplatte, Marii Skłodowskiej-Curie i 
Partyzantów.

16 ul. Piotrkowska (ul. 
Spacerowa) – ul. 
Edmunda Biernackiego 
(ul. Spacerowa)

ul. Spacerowa Trasa rowerowa w ruchu ogólnym (przy wprowadzeniu ograniczenia prędkości). 
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i w trakcie realizacji trasami 
rowerowymi na ulicach Piotrkowskiej, Adama Mickiewicza i Edmunda 
Biernackiego.

17 ul. Partyzantów (ul.  
Bolesława 
Limanowskiego) – ul. 
Przedszkolna (ul. 
Bolesława 
Limanowskiego)

ul. Partyzantów, ul. 
Bolesława 
Limanowskiego

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i w trakcie realizacji trasami 
rowerowymi na ulicach Partyzantów, Adama Mickiewicza i Przedszkolnej.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
TRASY POZOSTAŁE

Nr trasy Skąd – dokąd Ulice, które obejmuje Proponowany sposób prowadzenia trasy

18 ul. Kwiatowa – ul. 
Staromiejska

Działka 
100704_4.0014.24

Trasa rowerowa po terenach niezagospodarowanych.
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i w trakcie realizacji trasami 
rowerowymi na ulicach Świętego Marka i Targowej.

19 ul. Wojciecha Kossaka (ul. 
Witolda Pileckiego) – ul. 
Przemysłowa (ul. Witolda 
Pileckiego)

ul. Witolda Pileckiego Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg lub w ruchu ogólnym (przy wprowadzeniu 
ograniczenia prędkości). 
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Wojciecha Kossak i Przemysłowej.

20 ul. Piotrkowska (ul. 
Ignacego Krasickiego) – 
ul. Ceramiczna (ul. 
Przemysłowa)

ul. Przemysłowa, ul. 
Leśna, ul. Ignacego 
Krasickiego

Trasa rowerowa wzdłuż jezdni dróg, w miarę dostępności terenu oddzielona od 
jezdni pasem zieleni. 
Należy zapewnić połączenie z istniejącymi i projektowanymi trasami 
rowerowymi na ulicach Piotrkowskiej, Witolda Pileckiego, Ceramicznej i 
Przemysłowej.



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno
INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Lp. Rodzaj infrastruktury Lokalizacja Szczegóły

1 Miejsce obsługi 
rowerzystów

Urząd Miasta Opoczno Wyposażone (minimum) w stojaki na rowery pod wiatą rowerową oraz 
samoobsługową stację naprawy rowerów służącą do usuwania niewielkich 
awarii przez samego rowerzystę, a także tablicę informacyjną, ławki 
(ewentualnie wraz ze stołem) i śmietniki.

2 Miejsce obsługi 
rowerzystów

Zalew na Drzewiczce 
(str. zachodnia)

3 Miejsce obsługi 
rowerzystów

Zalew na Drzewiczce 
(str. północno- 
wschodnia)

4 Stacja Bike & Ride Stacja Kolejowa 
OPOCZNO

Wyposażona (minimum) w ogólnodostępny zadaszony parking rowerowy, 
samoobsługową stację naprawy rowerów służącą do usuwania niewielkich 
awarii przez samego rowerzystę, rozkład jazdy komunikacji zbiorowej, tablicę 
informacyjną (wraz z informacją jak poruszać się rowerem po mieście).



Projektowane trasy i infrastruktura rowerowa w Gminie Opoczno



Działania informacyjno-promocyjne

• imprezy tematyczne – promocja ras rowerowych i atrakcji zlokalizowanych na ich 
przebiegu;

• imprezy tematyczne – promocja ruchu rowerowego i aktywnego trybu życia;

• rajdy i wycieczki rowerowe (dla różnych grup odbiorców, w tym rajdy i wycieczki 
rodzinne / międzypokoleniowe, w tym dla dzieci i seniorów, otwarte również dla 
turystów);

• kampanie edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym i zasad 
poruszania się na trasach i ścieżkach rowerowych;

• innowacyjne rozwiązania mobilne – opracowanie i wdrożenie aplikacji na telefony 
i urządzenia przenośne z bazą informacji o trasach rowerowych i ruchu rowerowym 
z możliwością odczytywania kodów QR zlokalizowanych na trasach;

• spójne materiały informacyjno-promocyjne w wersjach tradycyjnej i elektronicznej 
uwzględniające wspólne oznakowanie i atrybuty wizerunkowe (logotypy, hasła 
reklamowe 
i inne wyróżniki);

• ponadlokalna kampania promocyjna potencjału turystycznego tras rowerowych, 
produktu turystycznego opartego o potencjał tras rowerowych;



Działania informacyjno-promocyjne

• Aktywność w Internecie i social-mediach. Współpraca z blogerami, vlogerami, 
youtuberami w zakresie tworzenia i emisji materiałów cyfrowych promujących 
potencjał obszaru i politykę rowerową.

• Współpraca z mediami i organizacjami turystycznymi o charakterze lokalnym 
i regionalnym w zakresie promocji turystyki rowerowej i tras turystycznych.

• Uczestnictwo w inicjatywach ponadlokalnych integrujących wielu interesariuszy 
w działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących tras rowerowych i turystyki 
rowerowej.

• Uruchomienie zintegrowanego systemu pomiarowo-badawczego monitorującego 
politykę rowerową i ruch rowerowy w Gminie Opoczno.

• Promocja polityki rowerowej w trakcie: seminariów, konferencji, warsztatów i innych 
wydarzeń o charakterze edukacyjnym, naukowym, naukowo-badawczym.



System składania uwag

 Uruchomienie Elektronicznego Formularza Uwag do Koncepcji Sieci Tras Rowerowych dla 
Gminy Opoczno umożliwiającego złożenie uwag do każdej propozycji: tras głównych, tras 
uzupełniających, infrastruktury rowerowej oraz złożenie dodatkowych propozycji.

 Ankieta ma charakter anonimowy, została zaopatrzona w metryczkę.

LINK DO FORMULARZA UWAG:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUbD_GiN6OAx5IA9MfSpvDUHPqCmh1jlMN5vV
qkTFu0FIcFA/viewform?usp=pp_url



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Paweł Gałecki

Marcin Bera
Collect Consulting S.A.

biuro@collect.pl
p.galecki@collect.pl

mailto:biuro@collect.pl
mailto:biuro@collect.pl

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47

