
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie Regulaminu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku 
obejmującym część działek  nr188/1 i 7041/8 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy w Drawsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 od 
miejscowości Chełst do miejscowości Kawczyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 

 
Ryszard  Jabłonowski 
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Załącznik do uchwały nr XXXVII/250/2022 

Rady Gminy Drawsku 

z dnia 23.03.2022 

 

 

 

Regulamin ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku 

obejmującym część działek nr 188/1 i 7041/8 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko biegnącej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku obejmującym część działek nr 188/1 i 7041/8. 

2. Każdy korzystający z wyznaczonej ścieżki rowerowej zobowiązany jest do zapoznania 

się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.  

3. Ścieżka rowerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do rekreacji 

ruchowo – sportowej osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.  

4. Ścieżka rowerowa na całej długości ma nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną 

na której mogą występować nierówności.  

5. Dzieci do 6 lat mogą korzystać ze ścieżki rowerowej tylko pod opieką osób dorosłych.  

6. Na ścieżce można poruszać się rowerem, hulajnogą, deskorolką, na rolkach.  

7. Dopuszcza się poruszania po ścieżce rowerowej pieszo (po lewej stronie), jednak 

zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym pieszy, z wyjątkiem osoby 

niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest zobowiązany ustąpić miejsca rowerowi.  

8. Korzystanie z wyposażenia ścieżki rowerowej ma być zgodne z jego przeznaczeniem.  

9. Podczas korzystania ze ścieżki rowerowej należy mieć wzgląd na innych 

użytkowników tj.:  

1) przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić pierwszeństwa innym 

użytkownikom;  

2) wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach. 

10.  Na ścieżce rowerowej zabrania się ruchu pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem:  

1) pojazdów służb ratunkowych;  

2) pojazdów patrolujących ścieżkę lub pojazdów służb porządkowych. 

11. Na terenie ścieżki rowerowej zabrania się również:  

1) niszczenia zieleni;  

2) zaśmiecania i zanieczyszczenia;  

3) picia alkoholu, biwakowania, rozpalania ognisk;  

4) jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;  

5) niszczenia wyposażenia ścieżki;  
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6) prowadzania psów bez smyczy, obowiązek sprzątania po psie spoczywa na jego opiekunie.  

12.  Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.  

13. Przebywającym na terenie ścieżki rowerowej zabrania się również zachowania się w 

sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.  

14. Każda osoba korzystająca ze ścieżki rowerowej powinna pamiętać, że mogą pojawić się 

na niej przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Zarządcy, jak np. złomy, 

wywroty, konary złamane okiścia i in. wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi 

pieszo - rowerowemu, winny być w miarę możliwości zgłaszane Zarządcy; 

TELEFONY ALARMOWE:  

OGÓLNY – POMOC - 112 ,  

POLICJA - 997,  

STRAŻ POŻARNA - 998,  

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999.  
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXVII/250/2022 
Rady Gminy Drawsko 

z dnia 23.03.2022 r. 
w sprawie Regulaminu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku 

obejmującym część działek nr 188/1 i 7041/8 

 
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z zakończoną przez Gminę Drawsko 

realizacją zadania inwestycyjnego- ostatniego odcinka pn.: Budowa ścieżki rowerowej i 
turystycznego szklaku rowerowego – ETAP II B przy drodze wojewódzkiej nr 181 na odcinku m. 

Kawczyn – m. Chełst. W celu ustalenia zasad korzystania ze ścieżki rowerowej konieczne jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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