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Rowerem nad Zegrze 
 
Rowery miejskie,  górskie, młodzieżowe i dziecięce oraz foteliki, kaski, a nawet przyczepki dla 
najmłodszych oferuje wypożyczalnia rowerów w Arenie Legionowo. Całkowicie bezpłatnie, za 
okazaniem dowodu tożsamości, można wypożyczyć sprzęt potrzebny do rodzinnej wycieczki 
rowerowej. W wakacje punkt działa przez cały tydzień, w weekendy istnieje możliwość wypożyczenia 
lub oddania rowerów także w jednym z czterech miejsc położonych na terenie powiatu legionowskiego. 
 
Punkt Obsługi Rowerzysty czynny jest w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00 w okresie od 2 lipca do 
31 sierpnia, a w weekendy w godzinach 9:00 – 20:00. Punkt funkcjonuje w systemie on-line i wypożyczanie 
rowerów jest możliwe tylko po wcześniejszym zalogowaniu na stronie www.aktywnelegionowo.pl.  
 
- Jest to jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna, całkowicie bezpłatna wypożyczalnia rowerów w Polsce – mówi 
Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa. - Funkcjonuje ona już drugi sezon i cieszy się coraz większym 
powodzeniem. Zachęcam do wypożyczenia kilku rowerów i rodzinnego zwiedzania naszego powiatu, 
oczywiście obowiązkowo należy wybrać się nad Jezioro Zegrzyńskie. Jest to ciekawy pomysł na spędzenie 
weekendu lub jednego dnia urlopu.  
 
Wypożyczalnia oferuje 65 specjalnie oznakowanych, w pełni sprawnych rowerów, foteliki dziecięce, kaski 
we wszystkich rozmiarach oraz dwie przyczepki dla dzieci, które mogą pomieścić dwójkę maluchów, 
których waga razem nie przekroczy 40 kg. W lipcu i sierpniu w dni weekendowe, po uprzedniej rezerwacji 
rowery będzie można również odebrać lub oddać w punktach obsługi rowerzysty zlokalizowanych w 
Nieporęcie (ul. Zegrzyńska 10 H - dzika plaża), Wieliszewie (ul. Modlińska 65 - hala sportowa) oraz Nowym 
Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 1B - starostwo powiatowe). Wypożyczenie jest całkowicie 
bezpłatne. 
 
Warunkiem koniecznym jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, 
paszport) i pozostawienie w depozycie jednego z nich na czas wypożyczenia roweru/ów. Jedna osoba może 
wypożyczyć maksymalnie 4 rowery. 
 
Punkt Obsługi Rowerzysty powstał w ramach projektu "Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej 
rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie", dofinansowanego ze 
środków unijnych. Wartość inwestycji to ok. 36 mln zł, z czego wsparcie unijne wyniosło ponad 18,6 mln zł. 
W ramach projektu powstała hala widowiskowo – sportowa Arena Legionowo z widownią dla blisko 2 tys. 
osób oraz ok. 5800 m ścieżek rowerowych, przechodzących przez centrum miasta. Budowa ścieżek 
pozwoliła na utworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych, w którym znalazły się ważne dla 
rowerzystów i turystów obiekty m.in. zabytki, parkingi, dworce, punkty serwisowe i informacyjne. W 
ramach partnerstwa Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt, Gminą Wieliszew i Powiatem Nowodworskim, 
powstały Punkty Obsługi Rowerzystów, w których każdy turysta może bezpłatnie wypożyczyć rower i oddać 
w kolejnym punkcie. Dzięki temu mieszkańcy oraz turyści mogą dotrzeć do wielu interesujących miejsc, 
bogatych terenów przyrody znajdujących się nie tylko na terenie Gminy Legionowo, ale także okolicznych 
gmin.  
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