
Oznakowane   ścieżki rowerowe w Legnicy        (stan na dzień 01.12.2014) 
ulica długość 

km 
przebieg nawierzchnia rok 

bud. 
Al. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 

 
  1,1 
 
  2,0 

od  skrzyżowania z Al. Rzeczypospolitej do 
wiaduktu – strona południowa ul. marsz. 
Józefa Piłsudskiego 
od wiaduktu , Rondo Niepodległości do 
Sudeckiej 

 
asfaltowa 
 
tłuczniowa 

2006 
2007 
2008 

Sikorskiego 0,4 od Kraka do Piłsudskiego na wys. Kościoła 
od al. Piłsudskiego po stronie lewej w 
kierunku Sudeckiej 

 
kostka betonowa 

1994 
2011 

Grabskiego 0,3 
0,2 

po obu stronach  jezdni od ul. Złotoryjskiej 
do Reja 
 pas rozdziału,od ul. Kościuszki do ul. W.P. 

kostka kamienna 
 
kostka kamienna 

2003 
 
2006 

Obwodnica 
Zachodnia 

0,4 
 
     2,5 
     2,9 
 
 

 
 

od granicy miasta (wiadukt) do ronda po 
stronie lewej 
od ronda do ul .Jaworzyńskiejpo stronie 
lewej  
za wiaduktem w kierunku ul. Chojnowskiej 
(poza granicami miasta) 
ul. Jaworzyńska, od Goździkowej 
 

 
 
bitumiczna 
 
 
 
 
 
 

 
 
2003 
 
 
 
                 

płk. Karola Myrka 0,6  północna strona ulicy  kostka betonowa 2007 
Gumińskiego 0,5  południowa strona ulicy kostka betonowa 2008 
Al. Rzeczypospolitej 
 

0,6 
     0,4 

skrzyżowanie z ul. Bielańską, Okrężną  
skrzyżowanie z ul. Kaczawską obie strony 
jezdni 

kostka betonowa 
kostka betonowa 

2007 
2011 

ul. Kedywu i   A.K.  0,2 przy budynku nr I i II  Modernbudu kostka betonowa 2010 
Powstańców 
Warszawy 

0,3 od ul. Sudeckiej do ul. Kedywu kostka betonowa 2009 

ul. Jankowskiego 0,1 od Kedywu do Sudeckiej kostka betonowa 2009 
ul.Kedywu na odc. od 
ul. Sudeckiej do ul. 
Powstańców 
Warszawy 

0,3 północna strona jezdni kostka betonowa 2011 

ul. Moniuszki  od ul. 
Piłsudskiego do 
Merkusa  

0,3 północna strona jezdni kostka betonowa 2011 

ul. Bydgoska 
od ul. Poznańskiej do 
Szczytnickiej 

2,1 po obu stronach jezdni kostka betonowa 2011 

ul. Wandy  0,2 od ul. Wrocławskiej kostka betonowa 2011 
ul. Sudecka  0,4 

1,1 
od ul. Piłsudskiego do ul. Koskowickiej 
od Sikorskiego do Al. Piłsudskiego 

masa bitumiczna 
kostka betonowa  

2012 

 Plac Wilsona 
(skrzyżowanie ) 

0,2 skrzyżowanie ulic : 
 Libana,. Witelona, Wrocławska 

asfalt 2009 
2012 

razem      14,0    
 



 
ścieżki rowerowe z których mogą korzystać piesi 

 
 

Złotoryjska 1,1 
 

od  ul. Kilińskiego do ronda Unii 
Europejskiej  
strona północna  ulicy 

wydzielona z 
chodnika 
asfaltowa 

 

Al. marsz. 
J.Piłsudskiego 

     0,7 od ul. Sudeckiej do Ronda Niepodległości tłuczniowa  

Obwodnica 
Zachodnia 

 
    3,1 

do bud. Cobex  dwustronna pieszo-rowerowa 
od Cobexu do LSSE jednostronna pieszo-
rowerowa 

kostka betonowa 2005 

Lotnicza 0,6 na nowo wybudowanym odcinku 
po obu stronach jezdni 

kostka betonowa 2005 

Gniewomierska 1,0 południowa strona ulicy kostka betonowa 2010 
ul. Koskowicka 0,4 od  Al. J. Piłsudskiego do Sudeckiej 

(odcinki) 
masa bitumiczna 
kostka betonowa 

2010 

ul. Piastowska       0,2 skrzyżowanie z ul. Chojnowska kostka betonowa  
Orła Białego ( Park) 0,6 

 
od ul. Powstańców Śląskich do Białej 
od Białej do Wodnej  

kostka betonowa 
asfalt 

2013 

Promenada nad 
rzeką 

1,3 
1,0 

od Żeglarskiej do wysokości obiektów 
basenu 
 do terenów zielonych 

kostka betonowa 
żwirowa 

2013 

ul. Koskowicka  1,7 od ul. Sudeckiej do granicy miasta bitumiczna 2014 
razem     11,7     
 
Razem                     25,7 km 
 


