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W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną 28 stycznia 2021 r.  w sprawie podania ceny 

budowy 1 km ścieżki rowerowej w Legnicy informuję, że: 

1. W latach 2013-2019 ścieżki rowerowe budowano tylko w ramach realizowanych zadań 

inwestycyjnych drogowych, nie ma możliwości wyodrębnienia kosztu budowy tylko ścieżki 

rowerowej gdyż wytworzony środek trwały jakim jest droga obejmuje między innymi, jezdnię, 

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie. 

2. Informacja o podmiotach biorących udział w postępowaniu jest jawna i zawarta 

w „Informacjach z otwarcia ofert” zamieszczanych na stronie Urzędu Miasta Legnica: 

http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne oraz Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy: 

http://zdm.bip.legnica.eu/zdm/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne-20/powyzej-30-

000-euro. 

3. W postępowaniach na wybór wykonawcy robót stawiane były warunki proporcjonalne do 

kompleksowego zakresu zadania w szczególności proporcjonalnie do kategorii drogi. Warunki dla 

wykonawców umieszczone są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Rozdział 2 – 

Instrukcja dla Wykonawców. Informacje te dostępne są na stronie Urzędu Miasta Legnica 

http://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne oraz Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy: 

http://zdm.bip.legnica.eu/zdm/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne-20/powyzej-30-

000-euro.  

4. Dodatkowo informuję, że: 

a) w 2020 r. w ramach zadania „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście” – ETAP I” 

w Legnicy przebudowano drogi dla rowerów na al. Piłsudskiego. Cena ofertowa przebudowy 

ścieżki rowerowej za kilometr bieżący wyniosła ok. 676 tys. zł, a za metr kwadratowy nawierzchni 

ok. 438 zł. W podany koszt wliczają się także prace wykonane w ramach inwestycji, takie jak 

roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka starej nawierzchni, budowa fragmentów 

chodników i peronu zatoki autobusowej, opasek, organizacja ruchu drogowego, prace na jezdni, 

zieleń, prace na sieci teletechnicznej i elektrycznej.  
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b) w latach 2020 – 2021 w ramach zadania „Modernizacja wejścia do Parku przez wał od strony 

ul. Wodnej” realizowana jest droga dla pieszych i rowerów. Cena ofertowa przebudowy drogi dla 

pieszych i rowerów za kilometr bieżący wyniosła ok. 1 mln 99 tys. zł, a za metr kwadratowy 

nawierzchni ok. 211 zł. W podany koszt wliczają się także prace wykonane w ramach inwestycji, 

takie jak roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka starej nawierzchni, budowa chodnika, 

prace porządkowe, organizacja ruchu drogowego. 

 

W przypadku każdej inwestycji zakres niezbędnych prac do wykonania jest inny, co wpływa na 

koszt budowy kilometra bieżącego i metra kwadratowego ścieżki rowerowej. W szczególności 

inny jest zakres prac w przypadku budowy ścieżki rowerowej od podstaw, inny w wypadku 

przebudowy istniejących chodników, a inny w przypadku przebudowy całej drogi.  

 

Z up. Prezydenta Miasta 

Jadwiga Zienkiewicz 

(Zastępca Prezydenta) 
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