
Podpisanie Deklaracji dotyczącej Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych - 

co oznacza. 

9-go lipca 2020 r., w Dukli (jak zwykle w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, Trakt 

Węgierski 38), miała miejsce uroczystość podpisania ważnej Deklaracji dotyczącej tworzenia, 

niezbędnego całemu państwu, przemysłu edukacyjno-wychowawczego (idea Zagłębia Ambitnej 

Turystyki). Chodzi o deklarację potwierdzającą kompromis uzyskany przez 20 gmin i 5 starostw 

powiatowych oraz całą grupę organizacji społecznych, realnie organizujących jazdę rowerem, 

dotyczący przebiegu 4 węzłowych dróg turystycznych (głównie rowerowych) w południowej 

części województwa podkarpackiego.  

Tytuł deklaracji jest następujący: 

Deklaracja - list intencyjny - dotycząca zawarcia porozumienia w sprawie:  
 

Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych Zagłębia Ambitnej Turystyki,  

oraz wykorzystujących ich przebieg, nałożonych na ten system drogowy  

i niezależnych szlaków drogowych: 

Rowerstrada Solina - Zakopane, przebieg od granicy województwa podkarpackiego 

(Rozstajne, Wyszowatka) do Soliny (nad Jeziorem Solińskim), 

Velo San - połączenie do Soliny drogą dla rowerów, tzw. łącznik północny  

łącznik systemu drogowego Zagłębia Ambitnej Turystyki do trasy Green Velo z 
kierunku Cisnej, tzw. łącznik południowy z okolic Komańczy, w kierunku Wołkowyi,  

zwanych dalej "Drogami Turystycznymi ZAT i ZBGP" lub "Drogami Turystycznymi". 

Jest to kamień milowy na drodze do zbudowania prawdziwego systemu drogowego - każda 

gmina - swój odcinek(ki) - na swoim terenie. (Również nadleśnictwa i powiaty oraz wielkie 

gospodarstwa rolne). Obecnie, gdy znany jest przebieg głównej wstęgi Rowerstrady, planowanie 

budowy drogi (naprawy, ulepszenia) możliwe jest jako działanie racjonalne i odpowiedzialne,  

bo na pewno nie okaże się, że odcinek, nad którym gmina pracuje jest zawieszony w próżni. 

Stanowi za to domówiony ciąg, szlak drogowy i jednocześnie cel, do którego różne samorządy 

(czyli mieszkańcy) będą dążyć wspólnie, budując zaufanie.  

Teraz czas na uzyskiwanie kompromisu w zakresie standardu dróg - który będzie różny  

i adekwatny do funkcji na poszczególnych odcinkach. Gminy (nadleśnictwa i powiaty) będą 

również mogły przygotowywać dokumentację techniczną i uzyskiwać pozwolenia na budowę 

(zgody środowiskowe) aby móc skutecznie konkurować o środki z różnych programów 

wsparcia.  

Gminy, powiaty, nadleśnictwa i inne podmioty będą mogły grupować się w partnerstwa, w celu 

wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej, w batalii o środki finansowe, np. przewidziane  

z programów rządowych (Fundusz Inwestycji Samorządowych zadeklarowany przez prezydenta 

Andrzeja Dudę) oraz Funduszu Odbudowy i budżetu UE na lata 2021-2027.  

 

 



Wielofunkcyjne Drogi Turystyczne, jako przedsięwzięcie w realizacji i później istniejący system 

drogowy, staną się pierwszym krokiem do faktycznego tworzenia Zagłębia Ambitnej Turystyki 

czyli przemysłu edukacyjno-wychowawczego w Beskidzie Niskim i ważnym składnikiem 

infrastruktury dla mądrego rozwoju ambitnej rekreacji i turystyki w Bieszczadach,  

w oparciu o przemieszczanie się, coraz modniejszym środkiem transportu jakim są różnego typu 

rowery. Wokół "Rowerstrady" - kilkadziesiąt mniejszych i większych pętli, na planie plastra 

miodu, bo taki system daje wybór całego mnóstwa  wariantów. A wybór oznacza wolność, którą 

kochamy i którą kochają klienci. Przykładem jest już częściowo istniejący system dróg 

turystycznych we wschodniej części Zagłębia Ambitnej Turystyki, w gminach: Besko, Bukowsko, 

Jaśliska, Komańcza, Rymanów i Zarszyn - oznaczony na Mapie (którego zasady - docenione jako 

dobre praktyki przez ekspertów Interreg Europe - zostały właśnie rozszerzone na cały obszar 

podpisanej Deklaracji - suwerenność gminy na swoim terenie oraz elastyczny, oszczędny 

standard wykonania i zasada "3xE"). 

Najważniejsze, że przyjął się pomysł suwerenności każdej JST na swoim terenie w zakresie 

tworzenia systemu wielofunkcyjnych dróg turystycznych. Dzięki temu przedsięwzięcie posiada 

wszystkie atrybuty sprawnego działania według Kotarbińskiego i Kieżuna czyli jest zgodne  

z zasadą "trzech E": efektywne - realizuje założony cel; ekonomiczne - realizuje cel  

z poszanowaniem zasobów i etyczne (sprawiedliwe), dzięki czemu będzie cieszyć się poparciem 

społecznym. 

Zaufanie w dążeniu do celu pomiędzy - bez mała - wszystkimi gminami tzw. "Południa" 

województwa podkarpackiego - to jest wartość sama w sobie. Oby z fundamentu tej Deklaracji 

 i wspólnego działania rozszerzało się na kolejne obszary życia społeczno-gospodarczego..  

8-go lipca, w Zagórzu, podpisy na Deklaracji złożyli wójtowie i burmistrzowie Związku 

Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 

Link do Mapy tutaj: http://zat.besko.pl/zat-projekt-2020/  

 

Bogusław Szweda, 9 lipca 2020 

http://zat.besko.pl/zat-projekt-2020/

