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Przygotowanie do 
inwestycji „BUDOWA 

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ” 
w gminie Warta 

Bolesławiecka 



Etap 1. Przejęcie torowiska 
Warta Bolesławiecka – Raciborowice Dolne 

W roku 2012 Gmina Warta Bolesławiecka nabyła od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego, we własności Skarbu 

Państwa  następujących nieruchomości: 

działki nr: 524 AM-1 obr. 0008 - Warta Bolesławiecka pow. 0,59 ha, (długość torowiska 383 m)

526 AM-1 obr. 0008 - Warta Bolesławiecka pow. 2,41 ha, (długość torowiska 2167 m), obecnie 526/1 oraz 

526/2

527 AM-1 obr. 0008 - Warta Bolesławiecka pow. 2,10 ha, (długość torowiska 1059 m)

793 AM-3 obr. 0008 - Warta Bolesławiecka pow.  2,68 ha, (długość torowiska 1104 m)

1 AM-1 obr. 0001 - Iwiny pow. 0,21 ha, (długość torowiska 190 m)

80 AM-3 obr. 0001 - Iwiny pow. 3,42 ha, (długość torowiska 2331 m), obecnie 80/1, 80/2 oraz 80/3

Następnie w roku 2015 na wniosek Wójta Gminy Skarb Państwa darował Gminie prawo własności działek: 524, 

793/3, 527 oraz 526/2. Dla pozostałych nieruchomości Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej złożył do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o komunalizację nieruchomości. Procedura wciąż trwa.

W roku 2018 Gmina nabyła od Podgrodzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego 

działki nr 421/3 o pow. 1,4094 ha w Raciborowicach Dolnych, we własności Skarbu Państwa. Długość 

torowiska wynosi 449 m. W tym samym roku Wójt złożył wniosek do Starostwa o przekazanie prawa 

własności przedmiotowej działki. Procedura w toku. 



Etap 2. Budowa ścieżek 
rowerowych w gminie 
Warta Bolesławiecka



W roku 2017 rozpoczęta została bardzo 

oczekiwana przez mieszkańców gminy 

inwestycja – budowa ścieżki rowerowej, której 

przebieg zostały ustalony po przejętym przez 

gminę torowisku.

W pierwszej kolejności zostały zrealizowane dwa 

odcinki :

1) pierwszy - w Warcie Bolesławieckiej na 

odcinku o długości około 800 m - wartość 

zadania - 275 943,12 zł - zadanie dofinansowane 

ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020

2) drugi - na odcinku  o długości około 3 410 m 

między Wartą Bolesławiecką a Iwinami - wartość 

zadania 1 033 511,93 zł  (zadanie otrzymało 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki)



Iwiny – Warta Bolesławiecka 
zdjęcie sprzed realizacji zadania



Teren po realizacji inwestycji 2017



Zdjęcie sprzed realizacji zadania – odcinek wybudowany 
w 2017 roku; trasa Warta Bolesławiecka – Iwiny 



Ścieżka rowerowa w obrębie Warty Bolesławieckiej

Po wykonaniu zadania w 2017 roku – odcinek dofinansowany z MST 



Na trasie istniejącego odcinka ścieżki wykonano 2 
miejsca obsługi rowerzystów – na zdjęciu MOR Iwiny



INWESTYCJE 
W ŚCIEŻKI ROWEROWE 

ROKU 2018 



 W 2018 roku gmina 
Warta Bolesławiecka 
rozpoczęła budowę – z 
własnych środków 
budżetu  – realizację 
odcinka ścieżki 
rowerowej ujętego jako 
IV etap inwestycji na 
działkach nr 421/1 i 421/3 
w Raciborowicach 
Dolnych

 Wartość zadania -
234.736,52 złotych

 termin zakończenia 
30.11.2018 r.  



Budowany odcinek zamknie trasę ścieżki rowerowej, da też możliwości 
wjazdu na istniejące drogi rowerowe 

np. czerwony szlak rowerowy prowadzący w stronę zamku Grodziec



Z chwilą podpisania umowy  w dniu 31 sierpnia 2018 r. podjęliśmy realizację 
niezrealizowanych etapów:  na zdjęciu zadanie na dz. nr 524,793/3 obręb Warta 

Bolesławiecka (kontynuacja etapu I ) – trasa w kierunku gminy Bolesławiec



Zadanie II etapu –
budowa odcinka na dz. nr 312 obręb Iwiny  



cd. kontynuacja II etapu 
Iwiny – Raciborowice Dolne



Realizacja III etapu inwestycji   
na działkach nr 421/1, 408 obręb Raciborowice Dolne   



podsumowanie

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z MOR-EM  I INFRASTRUKTURĄ  
TOWARZYSZĄCĄ  W MIEJSCOWOŚCIACH WARTA BOLESŁAWIECKA, IWINY, 

RACIBOROWICE DOLNE 
prowadzona w ramach realizacji projektu pn. 

„Łużyce- Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze 
dziedzictwo pogranicza”

to planowany koszt w wysokości 1 125 000,69  złotych
(85% dofinansowanie - 956 250,58 zł - środki własne - 168 750,11 zł) 

Do końca roku zamierzamy zakończyć roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz roboty 
ziemne i podbudowy Pozostałe – ujęte w kosztorysie zadania zostaną zakończone w 

roku 2019i i będą to: nawierzchnie, zagospodarowanie miejsca wypoczynku ( elementy 
ulic),zagospodarowanie miejsca wypoczynku  (elementy bezpieczeństwa ruchu), 

zagospodarowanie miejsca wypoczynku (roboty wykończeniowe), zagospodarowanie 
miejsca wypoczynku ( elementy małej architektury ), 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


