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Załącznik 1. Miejsca Obsługi Rowerzystów

 1. Miejsca Obsługi Rowerzystów

Do podstawowej infrastruktury turystycznej oraz obiektów małej architektury trzeba zaliczyć tzw. Miejsca

Obsługi Rowerzystów (MOR). Mogą to być istniejące obiekty, ale także obiekty, które będą powstawać

wraz  ze  wzrostem  zainteresowania  turystyką  rowerową  i  wzrostem  natężenia  ruchu  rowerowego.

Zakwaterowanie powinno być dostępne na początku i na końcu każdego codziennego odcinka wędrówki

turystycznej nie rzadziej niż 30-90 km1. Zapewnienie posiłków i napojów (restauracje, bary, kawiarnie,

miejsca piknikowe) należy przewidywać w połowie każdego codziennego odcinka wędrówki turystycznej

co 15 – 45 km. Miejsca noclegowe muszą być wyposażone w miejsca do bezpiecznego przechowywania

rowerów,  a  także  zestawy do naprawy rowerów.  Oprócz tego  powinny świadczyć  dodatkowe usługi

w formie  możliwości  skorzystania  z  pralek  i  suszarni.  Zakwaterowanie  powinno  być  o  różnym

standardzie  od  możliwości  biwakowania  na  polach  biwakowych  po  hotele  o  różnym  standardzie.

Wszystkie  obiekty  zakwaterowania  niezależnie  od  standardu  powinny  zapewnić  regularnie

aktualizowaną bazę danych o wszelkich usługach i atrakcjach w okolicy (obiekty, muzea, ciekawostki

przyrodnicze, baseny itp.). Miejsca odpoczynku (MOR) są niezbędne, jeśli ww. usługi nie są świadczone

dostatecznie często, czyli wg ww. standardów. Obsługa turystów w tych miejscach może się odbywać

przez lokalnych przedsiębiorców lub w ramach lokalnych  inicjatyw.  Takie  obiekty  MOR powinny być

wyposażone w wiatę zapewniającą ochronę przed słońcem i deszczem, darmową toaletę i wodę pitną

a ponadto:  dwie  ławki,  stół,  tablicę  informacyjną  z  mapą,  dwa  kosze  na  śmieci,  stojak  na  rowery

zlokalizowane na terenie o powierzchni minimum 40 m2.

1 „EuroVelo - guidance on the route development process”. ECF 2011.
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 2. Propozycje lokalizacji MOR

 2.1. Wiślana Trasa Rowerowa

W Brzeszczach, Oświęcimiu i okolicy na początku Wiślanej Trasy Rowerowej w Małopolsce funkcjonują

obecnie 44 hotele o różnych standardach. 20 bez kategorii,  1 jednogwiazdkowy,  3 dwugwiazdkowe,

15 trzygwiazdkowych, 4 czterogwiazdkowe, 1 pięciogwiazdkowy2. Oprócz hoteli obie gminy dysponują:

jednym  motelem,  dwoma  zajazdami,  dwoma  ośrodkami  wypoczynkowymi,  czterema  pensjonatami,

czterema  kwaterami  prywatnymi,  jednym  gospodarstwem  agroturystycznym.  Wszystkie  te  obiekty

powinny być doposażone w ww. usługi ważne dla rozwoju turystyki rowerowej. W Brzeszczach istnieje

6 restauracji  zapewniających  obsługę  turystów.  Gmina  Brzeszcze  proponuje  zlokalizować  MOR:

w Brzeszczach  na  rogu  ulic;  Janowiec  -  Wiśniowa,  przy  ul. Lipowej,  przy  ul. Nazieleńce.  Gmina

Brzeszcze rekomenduje hotel Babel z 60 miejscami noclegowymi (ul. Ofiar Oświęcimia) i gospodarstwo

agroturystyczne w Skidzyniu  z  25 miejscami noclegowymi.  Gmina Oświęcim proponuje  zlokalizować

MOR: w Harmężach (okolica ul. Szumca), w Brzezince (okolica ul. Leśnej), w Dworach II w rejonie śluzy

na kanale Wisły. W Harmężach wg informacji gminy jest już obecnie około 50 miejsc noclegowych.

W miejscowości Las (gmina Przeciszów) i okolicy funkcjonuje 25 obiektów noclegowych z wyżywieniem

(pokoje  jednoosobowe,  dwuosobowe,  trzyosobowe  z  dostawką  lub  bez).  Gmina  Przeciszów

rekomenduje  MOR  zlokalizowany  pod  adresem  Przeciszów  ul. Lena  14  (32-641  Las)  natomiast

najbliższe miejsce noclegowe dla 12 osób przy ul. Długiej 16 też w Przeciszowie. W gminie Zator istnieje

pensjonat River Park. Niezależnie od tego proponujemy zlokalizować MOR w m. Podolsze, gdzie już

obecnie funkcjonuje pięknie zagospodarowany ośrodek wędkarski.  Należałoby go jedynie doposażyć

w standardowe wyposażenie MOR: dwie ławki, stół, tablicę informacyjną, dwa kosze na śmieci, stojak na

rowery, wiatę oraz toaletę. W m. Smolice przy samym wale Wisły istnieje plac zabaw. Także to miejsce

nadaje się na MOR.

Gmina Brzeźnica proponuje MOR zlokalizować na terenie działki gminnej nr 349 w Łączanach około

150 m od WTR oraz przy przystani kajakowej także w Łączanach. W miejscowości Brzezinka (gmina

Brzeźnica)  i  okolicy  funkcjonuje  25  obiektów  noclegowych  z  wyżywieniem  (pokoje  jednoosobowe,

dwuosobowe,  trzyosobowe  z  dostawką  lub  bez).  Gmina  Skawina  proponuje  zlokalizować  MOR  na

działkach gminnych w: Pozowicach, Kopance, przy ujściu Skawinki do Wisły. W gminie Skawina oprócz

wielu obiektów jeden TEMPO przy ul. Żwirowej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie WTR. W Tyńcu

w Opactwie Benedyktynów funkcjonuje dom gościnny z całym zapleczem gastronomicznym. Niezależnie

od tego MOR można zlokalizować w Tyńcu  w rejonie  przystani  gdzie  już funkcjonują  bary szybkiej

obsługi.  Lokalizacja  wymaga  wyposażenie  w  standardowe  infrastrukturę  tj.:  dwie  ławki,  stół,  tablicę

informacyjną, dwa kosze na śmieci, stojak na rowery, wiatę oraz toaletę. Kolejne miejsce już funkcjonuje

w  rejonie  toru  kajakowego  przy  ul. Kolnej  w  Krakowie.  Jest  tu  zaplecze  hotelowo-gastronomiczne

z basenem i  halami  sportowymi.  Kraków z uwagi  na wielość  propozycji  nie  wymaga budowy MOR.

Kolejny  MOR wyposażony  jak  wyżej  należałoby  zlokalizować  wg  propozycji  gminy  Niepołomice  na

terenie byłej przystani rzecznej w pobliżu mostu na Wiśle (most w ciągu DK-75) w okolicy 100 kilometra

2 Informacje na temat infrastruktury turystycznej pozyskano z Internetu i od niektórych władz gminnych
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Wisły.  W  Niepołomicach  i  okolicy  funkcjonują  52  obiekty  hotelowe  o  różnym  standardzie:  20  bez

kategorii,  1  jednogwiazdkowych,  4  dwugwiazdkowych,  19  trzygwiazdkowych,  8  czterogwiazdkowych.

Oprócz  33  hoteli  funkcjonują:  dwa  hostele,  jeden  motel,  jeden  ośrodek  wypoczynkowy,  cztery

apartamenty, sześć pensjonatów, dwie kwatery prywatne, dwa gospodarstwa agroturystyczne. Wszystkie

te  obiekty  powinny być  doposażone w usługi  ważne dla  rozwoju  turystyki  rowerowej.  Kolejny MOR

wyposażony jak wyżej należałoby zlokalizować wg propozycji  gminy Drwinia na wysokości przysiółka

Mała Wieś, na północ wzdłuż wału wiślanego tzw. Wróblówka, przylegająca do prawego wału wiślanego

działka nr 3 o powierzchni 0,63 ha własność Gminy Drwinia. Idealne miejsce na stworzenie tam pola

biwakowego, z zapleczem sanitarnym, prysznicami, kuchnią turystyczną oraz instalacją elektryczną na

polu  biwakowym.  Bezpośrednio  działka  przylega  do  Puszczy  Niepołomickiej.  Media,  które  należy

doprowadzić:  woda  –  istnieje  możliwość  pozyskania  na  miejscu,  energia  elektryczna  –  wymaga

doprowadzenia  od  gospodarstwa  agroturystycznego  za  Wróblówką  sieci  (kabel)  linia  napowietrzna

odległość ok. 800 m.

Kolejny MOR gmina Drwinia proponuje w miejscowości Świniary w pobliżu byłej przeprawy promowej.

Przewidywany w najbliższej przyszłości przez władze gminy ponowny powrót promu na miejsce starej

przeprawy, udostępni WTR turystom przemieszczającym się najkrótszą drogą z gmin: Nowe Brzesko i

Koszyce.  Na  tym  terenie  zlokalizowane  są  dwie  działki  będące  własnością  gminy  z  budynkiem

murowanym w stanie do kapitalnego remontu z przeznaczeniem na turystyczną bazę noclegową na 25

miejsc  noclegowych,  możliwość  małej  gastronomii,  kuchni  turystycznej,  sanitariatów,  natrysków.  W

otoczeniu  budynku zadaszone stylowe wiaty ze stołami i  ławami dla  turystów,  stojaki  zamykane dla

rowerów,  parasole  i  stoliki  bufetowe.  Bliski  i  łatwy  dojazd  (ok.  800  m)  do  przystanku  przy  drodze

wojewódzkiej  (przewoźnicy  z  bagażnikami  dla  rowerów).  W  gminie  Drwinia  funkcjonują  trzy

gospodarstwa agroturystyczne. Gmina Szczurowa proponuje zlokalizować MOR w miejscowości Górka

przy trasie  na działce gminnej  342/3.  W gminie  Szczurowa nie  ma obiektów i  miejsc noclegowych.

Najbliżej lokalizacji MOR (ok. 1-2 km) za mostem na Wiśle łączącym gminę Szczurowa z gminą Koszyce

znajduje się hotel w Sokołowicach.

W gminie Wietrzychowice nie ma hoteli, pensjonatów i zajazdów. Miejsca noclegowe (przynajmniej na

początku) gmina planuje uruchomić w gospodarstwach agroturystycznych (zarejestrowanych jest 6 tego

typu  gospodarstw).  Kilka  miejsc  noclegowych  deklaruje  Ośrodek  Rehabilitacji  Dla  Dzieci

Niepełnosprawnych w Jadownikach Mokrych. W przypadku powodzenia projektu na miejsca noclegowe

można  będzie  zaadoptować  domy  ludowe w  Nowopolu  i  Płuszycach  oraz  budynek  niedawno

zlikwidowanej  Szkoły  Podstawowej  w  Demblinie.  Gmina  proponuje  urządzenie  MOR  w  Nowopolu.

W gminach: Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin funkcjonuje 25 obiektów noclegowych. Gmina

Szczucin  proponuje na MOR teren bezpośrednio  przylegający do wyznaczonej trasy (między wałem

rzeki Wisły, ul. Campingową i ul. Kościuszki).

Reasumując:  na WTR nie powinny występować problemy z noclegami i  punktami gastronomicznymi

jednakże ich wadą, zwłaszcza w północno–wschodniej  części jest ich wielokilometrowe oddalenie od

wałów Wisły,  co zmusza rowerzystów do wydłużania podróży.  Wraz z rozwojem turystyki  rowerowej

należy się liczyć z powstawaniem nowych obiektów turystycznych, bardziej nastawionych na turystykę

rowerową i zlokalizowanych dogodniej dla rowerzystów.
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 2.2. EuroVelo 4

Miejsca obsługi rowerzystów na odcinku od granicy województwa śląskiego do Niepołomic zlokalizowane

są w tych samych miejscach co na Wiślanej Trasie Rowerowej.

Kolejny MOR wg propozycji gminy Niepołomice należy zlokalizować w okolicy leśniczówki Hysne. Na

terenie  Puszczy Niepołomickiej  RDLP nie  widzi  możliwości  lokalizowania  dodatkowych  MOR oprócz

tych,  które  już  istnieją  w  postaci  wiaty  z  ławeczką.  Wg  propozycji  miasta  Tarnowa  MOR  można

zlokalizować na terenach rekreacyjnych obok Centrum Sztuki Mościce.

 2.3. VeloBeskid

Gmina Mszana Dolna proponuje MOR w Łostówce i  w centrum Jurkowa przy istniejącej  restauracji.

Gmina Tymbark proponuje MOR przy kortach tenisowych i boisku Orlik. Miejsca noclegowe znajdują się

tam w 5  gospodarstwach  agroturystycznych  (łącznie  52).  Ponadto  Internat  Zespołu  Szkół  im.  KEN

w Tymbarku w okresie wakacji i ferii zimowych oferuje 160 miejsc noclegowych a Szkolne Schronisko

Młodzieżowe - 25 miejsc noclegowych.

Limanowa posiada działkę nr 47 przy ul. Kusocińskiego (okolice boiska sportowego nad rzeką) i  tam

proponuje  zlokalizowanie  MOR.  Kolejną  propozycją  lokalizacji  MOR  jest  centrum  Pisarzowej  przy

budynku Wiejskiego Domu Kultury i Biblioteki. Gmina Grybów proponuje MOR na własnej działce obok

kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Grottgera oraz na Rynku. W Grybowie znajduje się

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej przy ul. Chłodnej 16 ze 120 miejscami

noclegowymi,  kwatery  prywatne  „Markiza”  przy  ul. Szkolnej  4  z  20  miejscami  noclegowymi  oraz

gospodarstwo  agroturystyczne  w  Białej  Wyżnej  z  7  miejscami  noclegowymi.  Gmina  Moszczenica

dysponuje domkami letniskowymi (3 murowanymi i 2 drewnianymi z 25 miejscami noclegowymi) oraz

gospodarstwem agroturystycznym (4 miejsca noclegowe) w Staszkówce.

 2.4. VeloSkawa

Gmina  Wadowice  proponuje  MOR  na  swoich  działkach  w  następujących  miejscach:  Wadowice

Podstawie  Dz.2709/37 o powierzchni  1,9920 ha,  przy Centrum Kultury Jaroszowice –Zbywaczówka,

Dz. 3313/7  o  powierzchni  0,4729  ha,  przy  Stadionie  MKS  „SKAWA”  w  Wadowicach  Dz.  1487/15

o powierzchni  3,0002.  W  pobliżu  trasy  gmina  Wadowice  dysponuje  690  miejscami  noclegowymi

o różnym standardzie (w tym jeden hotel czterogwiazdkowy i jeden trzech gwiazdkowy) oraz jednym

polem namiotowym o nieokreślonej liczbie miejsc noclegowych.

Gmina  Chrzanów  na  swoim  terenie  nie  posiada  odpowiedniego  miejsca  na  MOR,  ale  proponuje

zlokalizować go na terenie gminy Trzebinia w Pile Kościeleckiej  oraz w pobliżu Zalewu Chechło. Ta

druga lokalizacja jest w odległości około 1 km, co nie będzie zachęcało turystów do skorzystania z jej

oferty. Wg informacji gminy Chrzanów w pobliżu trasy znajdują się cztery miejsca noclegowe o różnym

standardzie ze 112 miejscami noclegowymi.

Na  terenie  Gminy  Trzebinia  w  m.  Czyżówka można zlokalizować  MOR na  istniejącym już  skwerze
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z placem zabaw. Wystarczy tylko ustawić istotne dla rowerzystów elementy infrastruktury turystycznej.

Podobnie należy postąpić  w przypadku miejsca postoju  przy trasie  wykonanego przez Nadleśnictwo

Chrzanów na terenie zrekultywowanej kopalni piasku Szczakowa (administracyjnie m. Bukowno).

 2.5. VeloPrądnik

Gmina Zielonki proponuje lokalizację MOR przy budynku Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach

obok  prowadzonej  trasy.  W  Januszowicach  MOR  powinien  być  zlokalizowany  na  terenie  Zajazdu

Polesie, gdzie równocześnie zapewnione są miejsca noclegowe dla 56 osób. W Ojcowie MOR powinien

być zlokalizowany w jego centrum. Gmina Skała proponuje zlokalizować MOR przy ul. B. Salomei na

działce gminnej nr 652 o powierzchni ponad 1 ha.

Miejsce jest zlokalizowane u podnóża Grodziska, przy drodze wojewódzkiej naprzeciw skały Pochylec

gdzie  urządzane są  wspinaczki.  Gmina  Skała  posiada  24 obiekty  noclegowe o różnym charakterze

i 3 gospodarstwa agroturystyczne dysponujące w sezonie co najmniej 271 miejscami. Gmina Sułoszowa

proponuje lokalizacje MOR na działce 83 w obrębie Wola Kalinowska, gdyż ta działka jest jej własnością.

Miasto  i  gmina  Olkusz  proponują  na  MOR  Halę  Sportowo-Widowiskową  MOSiR  w  Olkuszu  przy

ul. Wiejskiej 1a. Nie jest to miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, ale w tym miejscu mieści się

doskonała baza z miejscami noclegowymi, restauracją, halą sportową, siłownią , a w przyszłości odnową

biologiczną.  Drugą  propozycją  jest  Park  Rekreacyjno  -  Krajobrazowy  MOSiR  w  Olkuszu  przy

ul. Głowackiego.  Jest  to  miejsce  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  trasy,  lecz  obecnie  bez  żadnej

infrastruktury.

 2.6. VeloTatra

Gmina Raciechowice proponuje MOR na działce 964 przy OSP w Czasławiu. Bezpośrednio przy trasie

znajdują  się  cztery  obiekty noclegowe (dwa pensjonaty,  dwa gospodarstwa agroturystyczne).  Gmina

Wiśniowa proponuje MOR na działce nr 2783 w Wiśniowej, która sąsiaduje z trasą. Miejsca noclegowe

znajdują  się  w  miejscowościach:  Wiśniowa,  Wierzbanowa,  Glichów,  Lipnik,  Kobielnik  i  Węglówka.

Obiektów jest 15 a miejsc noclegowych około 200.

 2.7. EuroVelo 11

Gmina Piwniczna proponuje MOR na „Kąpielisku na Radwanowie” i na terenie parku „Lasek na Majerzu”

(działka nr 3633/30 - okolice ul. Nadbrzeżnej). Gmina szacuje, że w pobliżu trasy znajduje się ponad

1000 miejsc noclegowych.  Gmina Rytro  proponuje  zlokalizować MOR obok budynku stacji  PKP lub

w tym budynku (teren należy do PKP) oraz na terenie Suchej Strugi przy rozwidleniu dróg pod zamkiem

(do Giziorów) i na zamek (koło Sołtysa) - tereny należące do Wspólnoty Gruntowej wsi Sucha Struga.

Miejsca noclegowe w pobliżu trasy rowerowej oferuje Hotel Janina n. Popradem - 32 miejsca noclegowe

oraz pokoje gościnne „Basia” - 16 miejsc noclegowych.

Gmina Stary Sącz proponuje na MOR przystań w Barcicach przy moście na rzece Poprad. Znajduje się

tam następujące wyposażenie: budynek zaplecza sanitarnego parking rowerowy, zadaszone miejsce do
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grillowania, miejsce do rozpalenia ogniska, plac zabaw dla dzieci, oświetlenie parkowe, ławki parkowe,

kosze na śmieci, tablice informacyjne. Zaproponowano także plac przy rondzie Jana Pawła II w Starym

Sączu.

Aktualnie Gmina Kocmyrzów-Luborzyca nie dysponuje własnymi terenami odpowiednimi pod lokalizację

MOR,  ale  wskazuje  miejsca  gdzie  będzie  to  możliwe.  Są  to  okolice  Autokomisu  samochodowego

w Dojazdowie,  przy  stacji  paliw  „JUREK”,  w  sąsiedztwie  sklep  wielobranżowy  „Anulka”,  bar,  myjnia

samochodowa – własność terenu prywatna, Okolica ronda w centrum Kocmyrzowa w promieniu 150m

do  200m: restauracja, sklepy spożywcze i przemysłowe, ośrodek zdrowia – własność terenu PKP, za

przejazdem przez DW-776 (za zajazdem „Cekierówka”) w okolicy sklepu spożywczego firmy „EKLER”

i stacji paliw - własność terenu prywatna. Baza noclegowa na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca liczy

49  miejsc  noclegowych  i  jest  zlokalizowana  w  Domu  „KOLPINGA”  w  Wysiołku  Luborzyckim

w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. - ok. 1 km od centrum gminy.

 2.8. VeloKrynica

Gmina Krynica nie ma propozycji MOR, gdyż trasa przebiega przez tereny zabudowane z lokalami pod

wynajem w budynkach wielorodzinnych oraz pensjonatach. Szacują, że wzdłuż trasy oraz w odległości

do 300 m od niej zlokalizowanych jest 50-60 obiektów noclegowych z około 1000 miejsc. 

 2.9. VeloDunajec

Gmina Czarny Dunajec proponuje MOR urządzić przy granicy państwa w Chochołowie i przy dawnej

stacji kolejowej w Podczerwonym, gdzie istnieje jeszcze zabytkowy budynek stacyjny, który może być

przeznaczony  na  obiekt  gastronomiczny.  Na  odcinku  od  Czarnego  Dunajca  do  granicy  państwa

w bezpośrednim otoczeniu trasy zlokalizowanych jest wiele miejsc noclegowych i tak: w Chochołowie

9 obiektów (106 miejsc),  w Koniówce 1 obiekt  (60 miejsc),  w Podczerwonym 3 obiekty (16 miejsc),

w Czarnym Dunajcu 12 obiektów (284 miejsca), w Starym Bystrym 2 obiekty (30 miejsc). Gmina Łapsze

Niżne  zaproponowała  lokalizację  MOR:  we  Frydmanie  na  sportowym  boisku  w  Falsztynie  -  pod

rezerwatem Zielone Skałki, w Niedzicy na Polanie Sosny. Gmina Stary Sącz zaproponowała lokalizację

MOR na placu przy Zespole Rekreacyjnym Park Wodny STAWY w Starym Sączu.

 2.10. VeloSoła

Miasto Oświęcim nie planuje lokalizacji standardowego MOR na terenie miasta. Zamiast MOR planuje

realizacje  projektu  pn.  Oświęcimska  Przestrzeń  Spotkań  mającą  na  celu  połączenie  terenu

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z centrum miasta Oświęcim, gdzie przewidziano rozległe

tereny rekreacyjne. Projektem zostaną objęte Bulwary nad Sołą, gdzie zostanie utworzona infrastruktura,

która będzie służyła również rowerzystom. W pobliżu trasy znajduje się wg informacji  Urzędu Miasta

10 obiektów hotelowych o różnym standardzie z 560 miejscami noclegowymi. Gmina Kęty proponuje

MOR w pobliżu Parku Lipowego koło terenu sportowo-rekreacyjnego, na którego części w 2014 roku

powstanie  wielofunkcyjny budynek targowiska  miejskiego.  Będzie  on wyposażony w sanitariaty  oraz

małą gastronomię. W pobliżu znajduje się także hotel „RELAX”, który może służyć jako baza noclegowa.
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Kolejny MOR zaproponowano przy ul. Mostowej,  gdzie znajduje się:  hotel,  restauracja,  przystań nad

Sołą.

 2.11. VeloRaba

Gmina Rabka proponuje MOR zlokalizować przy ul. Piłsudskiego, przy małych pawilonach handlowych

od strony karczmy Hulaj Dusza, przy ul. Rynek przy wejściu do Parku Rozrywki Rabkoland. Na terenie

Rabki znajduje się 61 obiektów noclegowych o różnym standardzie i dużej liczbie miejsc noclegowych.

Gmina Lubień proponuje MOR zlokalizować na terenie działki gminnej nr 8612/7 w Lubniu. Na terenie

gminy Lubień w pobliżu trasy rowerowej znajdują trzy obiekty noclegowe z 90 miejscami.

 2.12. VeloBiała

Gmina Pleśna proponuje zlokalizować MOR w pobliżu boiska piłkarskiego położonego w miejscowości

Łowczówek.  Wg gminy  Pleśna  na  jej  terenie  nie  ma żadnych  miejsc  noclegowych.  Gmina  Tuchów

proponuje zlokalizować MOR w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II  na działce 1800 na wprost  Liceum

Ogólnokształcącego oraz w Siedliskach na działce 960/13 koło budynku wielorodzinnego. Na terenie

gminy Tuchów do dyspozycji są następujące miejsca noclegowe:

• W  Tuchowie  –  hotel  przy  klasztorze  OO.  Redemptorystów  ul. Wysoka  -  20  miejsc;  Dom

Pielgrzyma  przy  ul. Bp.  Wałęgi  –  40  miejsc;  hotel  przy  restauracji  AGAWA ul. Tarnowska  –

50 miejsc

• W  Lubaszowej  –  WILLA OO.  Redemptorystów  –  40  miejsc;  gospodarstwa  agroturystyczne

u państwa E. Łempy, J. Duszy, J. Łazeby – 12 miejsc.

• W Burzyniu – Siostry Zgromadzenia Sług Jezusa – 20 miejsc.

Gmina Bobowa proponuje zlokalizować MOR na terenie działek gminnych nr 395/9 i 241/3 w Bobowej.

W Bobowej  znajdują  się  dwie  restauracje  OSTOJA,  przy  których  także  można zorganizować MOR,

a oprócz tego dysponują one 80 miejscami noclegowymi.

 2.13. VeloRudawa

Gmina Zabierzów proponuje MOR zlokalizować w miejscowości Szczyglice wzdłuż rzeki Rudawy oraz w

miejscowości Rudawa przy stacji kolejowej.

 2.14. VeloRopa

Teren  w Szymbarku  poniżej  kasztelu  ma być  zagospodarowany na cele  turystyczne.  MOR idealnie

wpisuje się w to miejsce. W najbliższej okolicy jest dostęp do: sklepu, restauracji i ośrodka zdrowia. W

odległości około 0,5 km znajduje się pensjonat "Willa Perełka" z dobrą domową kuchnią, pokojami 2, 3, 4

osobowymi ( łącznie 42 miejsca ) i sporym terenem wokół. Właściciele chętnie MOR mogliby urządzić

u siebie. W rejonie Gorlic MOR można zorganizować w okolicy Parku Miejskiego przy DDR do Sękowej.
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 2.15. VeloJura

Gmina Sułoszowa  proponuje  MOR zlokalizować  na  terenie  działki  gminnej  w  okolicy  gospodarstwa

agroturystycznego Państwa Krzemieniów oraz przy schronisku w Woli Kalinowskiej na działkach: 604

i 610/6.  Gmina  Skała  proponuje  MOR zlokalizować na terenie  działki  gminnej  nr  652 w Skale  przy

ul. Bł. Salomei. W Słomnikach Miejscem Obsługi Rowerzystów będzie plac przy ul. 3 Maja. Na terenie

gminy Skała w: Skale, Ojcowie, Grodzisku znajduje się wiele miejsc noclegowych. Gmina Jerzmanowice

proponuje MOR zlokalizować: przy budynku Urzędu Gminy, w gospodarstwie agroturystycznym „JAN”

Marta Szlachta Jerzmanowice 22, w miejscowości Czubrowice przy Remizie OSP.

Strona 12 z 13



Załącznik 1. Miejsca Obsługi Rowerzystów

Strona 13 z 13


