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Projektziel

Stärkung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zwischen den Partnern durch die 

Entwicklung gemeinsamer Standards der 

Fahrradpolitik in der polnisch-sächsischen 

Grenzregion.

Cel projektu

Wzmocnienie współpracy transgranicznej między

partnerami poprzez wypracowanie wspólnych

standardów polityki rowerowej na pograniczu

polsko – saksońskim.

Fahrradabenteuer am Dreiländereck –
Grenzüberschreitendes Konzept von 
Radwegen in der Gemeinde Bogatynia

Rowerowa przygoda na Trójstyku –
transgraniczna koncepcja ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Bogatynia



Wirtschaft & Tourismus Gospodarka & Turystyka

Projektbeschreibung

Das Projekt übernahm die Entwicklung, Umsetzung und
Verbreitung des Konzepts der Fahrradroute ER3b in der
Gemeinde Bogatynia, wo eine detaillierte Route und
Verbindung der Route mit anderen Fahrradrouten auf
polnischer und deutscher Seite sowie eine Verbindung
mit festgelegt wurden das bereits vom Verband der
Gemeinden der Region Zgorzelec umgesetzte Konzept
der Route, das von den Grenzen der Gemeinde nach
Norden verläuft. Diese Studie dient der Erstellung von
Planungsunterlagen und Konstruktionsentwürfen. Der

Umfang des Konzepts ist: detaillierte Route und
Anschlüsse; Liste der für die Umsetzung der Strecke
erforderlichen Investitionen; Liste der
Grundstückseigentümerstruktur; Beschreibung der
technischen Anforderungen an Fahrradrouten;
Beschreibung spezifischer Bedingungen für die Route
und Parameter der Route, die sich unter anderem aus

ergeben aus den Bestimmungen der
Planungsunterlagen.

Opis projektu

Projekt zakładał opracowanie, wdrożenie i dystrybucję
koncepcji przebiegu trasy rowerowej ER3b na terenie
Gminy Bogatynia, gdzie wyznaczono szczegółowy
przebieg i połączenie trasy z innymi trasami
rowerowymi po polskiej i niemieckiej stronie, a także
połączenie z koncepcją trasy zrealizowanej już przez
Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przebiegającej na
północ od granic Gminy. Opracowanie to służyć́ będzie

do przygotowywania dokumentów planistycznych
i projektów budowlanych. Zakres koncepcji to:

szczegółowy przebieg trasy i łączników; wykaz
inwestycji niezbędnych do realizacji trasy; wykaz
struktury własności działek; opis wymagań́

technicznych dla tras rowerowych; opis specyficznych
uwarunkowań́ dla przebiegu i parametrów trasy

wynikających m.in. z zapisów dok. planistycznych.


