
Monitoring i promocja szlaków 

turystycznych na Kociewiu –  

historia partnerstwa 



przed 2009 … 

PTTK - JST 

2009-2010 

PTTK – LOT KOCIEWIE - JST 

2011 

(PTTK) - LOT KOCIEWIE - JST 

2012 i później… 

LOT KOCIEWIE - JST 



szlaki konne 

prawie 

230 km 



szlaki piesze 

około 

430 km 



szlaki rowerowe 

ponad 

620 km 



standard znakowania PTTK 



prace koncepcyjne  

prace znakarskie  

monitoring  

promocja 

nadzór merytoryczny  



monitoring  

• wiosenny objazd wszystkich szlaków (wsp. km x4) 

• zbieranie informacji ze środowisk 

• raporty dla gmin 



• odmalowanie i uzupełnienie oznakowania 

• podcinanie krzaków, gałęzi 

• kompleksowa renowacja szlaku (raz na 4-6 lat) 

prace znakarskie  



• uzupełnianie i aktualizacja koncepcji sieci szlaków  

• materiały inwentaryzacyjne dla urzędów 

• materiały kartograficzne dla nadleśnictw 

• konsultacje kartograficzne przebiegu szlaków 

prace koncepcyjne  



• identyfikacja „partyzanckich” szlaków 

• projekty ich likwidacji bądź adaptacji 

• konsultacje merytoryczne  

• zapobieganie tworzeniu „dzikich” szlaków 

nadzór merytoryczny  



promocja 

• targi i wydarzenia promocyjne 

• wydawnictwa promocyjne (przewodniki, mapy, ulotki) 

• platformy internetowe 

• nowoczesne formy komunikacji 



prace koncepcyjne  

prace znakarskie  

monitoring  

promocja 

nadzór merytoryczny  

3 

25 

15  

5 

2 

abonament dla gminy: 50 zł za km/rok 



umowy i współpraca 



umowy i współpraca 



umowy i współpraca 



umowy i współpraca 



umowy i współpraca 



współpraca z administracją leśną 

• konsultacje merytoryczne przebiegu szlaków 

• przychylność służby leśnej przy monitoringu szlaków 

  oraz terenowych pracach znakarskich 

• konsultacje kartograficzne wydawnictw 

• przygotowywanie materiałów dotyczących szlaków 



• stworzyć spójną koncepcję; 

• oznakować szlaki (szczególnie rowerowe); 

• wypracować dobrą współpracę z administracją leśną, 

• wdrożyć system abonamentowy z jst; 

• promować Kociewskie Trasy Rowerowe jako model; 

• … 

co się udało? (i nadal…) 



co nie wyszło? (jeszcze…) 

• zaangażowanie wszystkich samorządów (głównie finansowe); 

• wprowadzenie systemu dodatkowego oznakowania; 

• zbilansowanie kosztów utrzymania szlaków; 

• rozwinięcie systemu usług dla rowerzystów przy szlaku; 

• stworzenie i kolportowanie materiałów promocyjnych; 

• … 



Co dalej, czyli przyczynek do dyskusji… 



co ze szlakami konnymi? 



współpraca z PTTK 



dalsze wprowadzanie marki… 



tablice informacyjne 



współpraca z PTTK współpraca z administracją leśną 

• informacja o złym stanie technicznym szlaków,   

   zniszczonych znakach, błędnym oznakowaniu; 

• przychylność leśnictw i służby leśnej; 

• identyfikacja „partyzanckich” szlaków; 

• plan ich likwidacji bądź adaptacji; 

• zapobieganie tworzeniu „dzikich” szlaków; 

• budowa infrastruktury okołoszlakowej; 

• prace koncepcyjne i nadzór merytoryczny… 



mapy  dla turystyki aktywnej 



dodatkowe oznakowanie atrakcji 



ślady GPS dla szlaków rowerowych 



dedykowane strony internetowe 



do zobaczenia na szlaku… 


