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ANALIZA PODAŻY TURYSTYKI ROWEROWEJ W POLSCE 2019
Marcin Kozioł – miłośnik podróżowania, rowerów i kawy. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Od kilkunastu lat zajmuje się turystyką rowerową.
Pierwsze wyjazdy organizował dla kolegów w liceum. Do tej pory odwiedził ponad czterdzieści krajów
– w zdecydowanej większości na rowerze.
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Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu
rowerowego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w województwie pomorskim

Podręcznik do projektowania tras rowerowych
Małopolska 2013

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
Górnośląski Związek Metropolitalny
marzec 2016
Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego – dróg rowerowych i pieszo-rowerowych - na terenie
Gminy Nadarzyn
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KIERUNKOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ
Opracowanie ma na celu zebranie podstawowych wytycznych dotyczących projektowania dróg dla rowerów
znajdujących się w obowiązujących przepisach, uzupełnionych o dobre praktyki opisane w innych publikacjach a także
wynikające z dotychczasowych doświadczeń.

http://www.zm.org.pl/download/trpe/puszcza_
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Koncepcja rozwoju turystyki rowerowej w regionie Puszczy Białowieskiej
mgr Aleksander Buczyński 2007
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Wywiad. Jakub Zamana
Doktor nauk społecznych, planista.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
Ekspert ds. projektów strategicznych i planistycznych realizowanych dla administracji publicznej.
Doradca ds. marketingu, public relations, public affairs
Doradca ds. planowania infrastruktury rowerowej, zrównoważonej mobilności, rozwoju ruchu rowerowego.
Współautor programów/koncepcji/projektów badawczych dotyczących rozwoju infrastruktury i ruchu rowerowego
realizowanych na terenie ponad 400 JST w Polsce. Przy realizacji projektów o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
współpracował m.in. z korporacjami z Belgii i Holandii.
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Ścieżki rowerowe jako element infrastruktury turystycznej (na przykładzie ścieżki rowerowej Łąck – Gąbin i Gostynin –
Lucień)

