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TYTUŁ ZADANIA: 

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół Jeziora Goplany - przedłużenie 

istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie ogólnomiejskie 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

Teren Parku Leśnego Arkońskiego. Ścieżka wokół jeziora Goplany. Identyfikatory 

działek: 326201_1.2009.73/1, 326201_1.2009.75/1, 326201_1.2009.76 

OPIS ZADANIA: 

Zadanie przewiduje budowę asfaltowego ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z trzema 

wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi pasami o długości ok. 1,5 km, w miejscu 

istniejącego szlaku o nierównej, nieutwardzonej i nieuregulowanej nawierzchni. Zakłada się 

również uzupełnienie infrastruktury o dodatkowe ławki i kosze na śmieci (rozmieszczone co 

ok. 250m) oraz stojaki na rowery (po przeciwległych stronach jeziora). 

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Teren Parku Leśnego Arkońskiego jest najczęściej wybieranym miejscem wypoczynku i 

rekreacji na świeżym powietrzu przez mieszkańców Szczecina. W trakcie sezonu letniego, 

istniejący kompleks przeżywa istne oblężenie. Pomysł przedłużenia istniejącej trasy wokół 

kąpieliska Arkonka jest wynikiem wielomiesięcznych obserwacji i konsultacji z 

mieszkańcami. Budowa dodatkowego odcinka zwiększy atrakcyjność obecnego szlaku i 

bezpieczeństwo jego użytkowników oraz umożliwi korzystanie z niego większej ilości 

mieszkańcom m.in. rolkarzom, którym brakuje odpowiedniej infrastruktury na terenie 

naszego miasta. Atutem proponowanej lokalizacji jest jej wcześniejsze, częściowe 

dostosowanie do preferencji użytkowników, gdyż szlak jest już oświetlony. Wydłużona pętla 

o długości ok. 3 km stanowiłaby rewelacyjną bazę do rozgrywania ponadlokalnych imprez 

sportowych: biegowych, rowerowych, rolkowych, oraz promocji naszego miasta w zakresie 

zrównoważonego rozwoju i propagowania zdrowego stylu życia. Warto podkreślić, że 

budowa nie wpłynie negatywnie na środowisko, gdyż nie zakłada wycinki drzew i nie 

wymaga prac rozbiórkowych. Kompleks posiada już niezbędne zaplecze w postaci toalet i 

dużego parkingu. 

BENEFICJENCI ZADANIA: 

Wszyscy mieszkańcy Szczecina i okolic oraz turyści. Spacerowicze, rowerzyści, rolkarze, 

biegacze, miłośnicy nordic walking i innych sportów miejskich w każdym wieku! 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 



składowa zadania koszt 

Ścieżka asfaltowa o szerokości ok. 6m i długości ok. 1,5km 2 690 000,00 

6 dodatkowych ławek 5 000,00 

6 dodatkowych koszy na śmieci 3 000,00 

2 stojaki na rowery 2 000,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 700 000,00 

 


