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WPROWADZENIE
Obowiązującymi normami prawnymi w zakresie dróg rowerowych są:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity
(PoRD),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.),
3. Rozporządzenie

Ministrów

Infrastruktury

oraz

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz

urządzeń

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

i

warunków

ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) wraz
z późniejszymi zmianami,
5. Załączniki 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r.).

Warunki techniczne dróg rowerowych na terenie miasta Poznania stanowią
uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawnych, tak aby
powstająca infrastruktura rowerowa była jednorodna i czytelna, a ruch rowerowy
mógł być realizowany w sposób bezpieczny dla rowerzystów i innych uczestników
ruchu drogowego.
Warunki techniczne dróg rowerowych stanowią takŜe uzupełnienie zapisów
określonych w Programie Rowerowym Miasta Poznania na lata 2007-2015 (załącznik
do uchwały Nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r.).
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GŁÓWNE OKREŚLENIA
Droga (ścieŜka) rowerowa: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Droga rowerowa
powinna być niezaleŜną jezdnią przeznaczoną tylko dla rowerów. Dopuszcza się
takŜe wydzielenie drogi rowerowej z jezdni lub chodnika. Do wydzielania drogi
rowerowej (pasa rowerowego) z jezdni moŜna stosować takŜe dodatkowo inne
elementy z zakresu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego np. tablice uchylne
lub separatory ruchu.
Pas rowerowy: pas dla rowerów wydzielony z jezdni lub chodnika za pomocą
oznakowania

poziomego.

Na

jezdni

moŜliwe

jest

wyznaczenie

pasa

jednokierunkowego zgodnie z kierunkiem ruchu na sąsiednim pasie, pasa
rowerowego dwukierunkowego i pasa rowerowego przeciwnie do kierunku ruchu na
jezdni – kontrapas na jezdni jednokierunkowej. Pasy rowerowe na chodniku mogą
być dwukierunkowe lub jednokierunkowe. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
rowerowego

dopuszcza

się

stosowanie

nieformalnych

pasów

rowerowych

np. wydzielonych kolorystycznie.
Droga pieszo-rowerowa: wspólna droga dla pieszych i rowerzystów. W przypadku
drogi pieszo-rowerowej znajdującej się w obszarze zurbanizowanym, gdy nie
są spełnione minimalne parametry przewidziane dla drogi rowerowej i dla chodnika
drogę pieszo-rowerową naleŜy traktować jako chodnik z dopuszczonym ruchem
rowerowym a nie jako drogę rowerową.
Drogi rowerowe łącznikowe: krótkie odcinki dróg rowerowych lub pieszorowerowych zapewniające wjazd na drogę rowerową z jezdni lub zjazd z drogi
rowerowej na jezdnię, stosowane w przypadku początku lub końca drogi rowerowej
lub w przypadku skrzyŜowania z inną drogą. Drogami rowerowymi łącznikowymi
mogą być równieŜ krótkie połączenia rowerowe prowadzone przez teren, gdzie nie
jest dopuszczony ruch samochodowy.
Trasa rowerowa (ciąg rowerowy): czytelny i spójny ciąg róŜnych rozwiązań
technicznych, obejmujący drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe, ulice o ruchu
uspokojonym, strefy zamieszkania, skróty rowerowe, drogi techniczne, drogi
niepubliczne (w porozumieniu z zarządcą lub właścicielem takiej drogi), turystyczne
szlaki rowerowe lub inne odcinki, które mogą być bezpiecznie wykorzystywane przez
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rowerzystów. Trasa rowerowa nie musi być drogą rowerową w rozumieniu PoRD,
moŜe natomiast obejmować odcinki dróg rowerowych.
Szlak rowerowy: turystyczna trasa rowerowa oznakowana znakami dodatkowymi
szlaków

rowerowych

określonymi

w

Rozporządzeniu

Ministrów

Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999

r.

w

sprawie

znaków

i

sygnałów

drogowych

lub

innymi

znakami

zaakceptowanymi przez zarządcę drogi.

PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE DRÓG ROWEROWYCH
System dróg rowerowych
Spójność infrastruktury rowerowej zakłada objęcie systemem rowerowym moŜliwie
wszystkich źródeł i celów podróŜy, dlatego zaleca się, aby w ulicach, na których
dopuszczalna prędkość ruchu jest większa od 30 km/h znajdowały się drogi
rowerowe (tam gdzie jest to przestrzennie moŜliwe), a w przestrzeniach między tymi
ulicami wyznaczone były strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h lub strefy
zamieszkania, gdzie rowerzyści w sposób bezpieczny korzystają z jezdni wspólnie
z samochodami. W strefach ograniczonej prędkości i strefach zamieszkania
wskazana jest budowa dróg rowerowych w przypadku, gdy duŜe natęŜenie ruchu
samochodowego lub pieszego moŜe w sposób istotny utrudniać ruch rowerowy.
Hierarchia sieci dróg (tras) rowerowych
Drogi rowerowe miejskie (ruchu codziennego)
Przyjmuje się hierarchię dróg (tras) rowerowych stosownie do ich funkcji pełnionych
w ruchu miejskim:
- drogi rowerowe główne łączące główne zespoły mieszkaniowe z centrum miasta
(drogi promieniste), oraz zapewniające połączenia między głównymi zespołami
mieszkaniowymi (ringi rowerowe)
- drogi rowerowe zbiorcze obsługujące większe obszary miejskie, doprowadzające
ruch rowerowy do głównych dróg rowerowych
- drogi rowerowe lokalne obsługujące ruch rowerowy na małych odległościach,
stanowiące uzupełnienie sieci dróg rowerowych głównych i zbiorczych
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Drogi rowerowe turystyczne
Trasy (drogi) rowerowe turystyczne (rekreacyjne) – prowadzone są głównie poza
terenem zabudowanym, w szczególności w formie szlaków rowerowych. Trasy
rowerowe turystyczne wyznaczone są teŜ w ulicach jako elementy regionalnych
i europejskich turystycznych

tras rowerowych przechodzących przez węzeł,

lub rozpoczynających się w węźle szlaków rowerowych nad Maltą.
Na terenie centrum miasta przewiduje się wyznaczenie specjalnych kulturowych tras
rowerowych np. wzdłuŜ Szlaku Królewsko-Cesarskiego.
Zasady planowania dróg rowerowych
Drogi rowerowe powinny być realizowane po obu stronach jezdni. W ulicach
jednojezdniowych moŜliwe jest wykonanie po obu stronach jezdni dróg rowerowych
jednokierunkowych (zalecane są jednak drogi rowerowe dwukierunkowe), natomiast
w przypadku ulic dwujezdniowych, po obu stronach ulicy powinny być wykonane
drogi rowerowe dwukierunkowe. Uzasadnionym odstępstwem od tej zasady moŜe
być brak miejsca na wykonanie drogi rowerowej lub braku istotnych celów podróŜy
rowerowych po jedne ze stron ulicy.
Podjęcie decyzji o projektowaniu, a tym bardziej budowie drogi rowerowej po obu lub
po jednej stronie jezdni musi być równieŜ uzasadnione wielkością ruchu rowerowego
istniejącego lub planowanego oraz kosztami budowy i utrzymania drogi rowerowej.
W przypadkach uzasadnionych moŜliwa jest rezygnacja z budowy drogi rowerowej
po jednej ze stron ulicy, ale pozostawienie miejsca pod wykonanie drogi rowerowej
w przyszłości.
Budowa drogi rowerowej po jednej stronie ulicy wymaga bardzo dobrego
jej powiązania ze źródłami i celami ruchu rowerowego.
Lokalizacja drogi rowerowej w przekroju ulicy
Droga rowerowa powinna być projektowana od strony jezdni (między jezdnią
a chodnikiem) podobnie równieŜ przejazd dla rowerzystów powinien być usytuowany
od strony skrzyŜowania. MoŜliwe są odstępstwa od tej zasady np. w rejonie
przystanków autobusowych, lub w innych uzasadnionych przypadkach, szczególnie
jeŜeli zmiana wynika z poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i innych uczestników
ruch drogowego.
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Zaleca się projektowanie wydzielonych dróg rowerowych oddzielonych od jezdni
i chodnika pasem bezpieczeństwa o szerokości minimum 0,5 m.
W przypadku, gdy droga rowerowa (lub pieszo-rowerowa) prowadzona jest przy
jezdni zaleca się, aby szerokość pasa bezpieczeństwa była nie mniejsza niŜ 1,0 m co
pozwoli na umieszczenie w nim znaków drogowych, oświetlenia i innych elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku planowania pasa zieleni między jezdnią a drogą rowerową lub pieszorowerową jego szerokość nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 m, jeŜeli pas zieleni
projektuje się między chodnikiem a drogą rowerową jego szerokość nie moŜe być
mniejsza niŜ 1,0 m. Pasy bezpieczeństwa o szerokości mniejszej niŜ 1,0 m powinny
być zabrukowane.
Dopuszcza się aby drogi rowerowe łącznikowe jednokierunkowe (szerokości
minimalnej 1,5 m) były prowadzone bezpośrednio przy jezdni.

WYMOGI TECHNICZNE DLA DRÓG ROWEROWYCH
Minimalna przestrzeń dla rowerzysty
Obowiązująca skrajnia dla ruchu rowerowego wg Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Wysokość skrajni nad ścieŜką rowerową powinna być nie mniejsza niŜ 2,50 m,
a w wypadku jej przebudowy albo remontu moŜe być zmniejszona do 2,20 m
(§ 54 Rozporządzenia).
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Zaleca się, w miejscach gdzie jest to moŜliwe, aby odległość od krawędzi drogi
rowerowej latarni, drzew, lica budynków itp. była nie mniejsza niŜ 0,5 m.

Minimalna przestrzeń dla rowerzysty wg warunków holenderskich C.R.O.W.

Szerokości dróg rowerowych
Szerokość drogi rowerowej powinna wynosić nie mniej niŜ:
− 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
− 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
Minimalna szerokości całkowita drogi rowerowej dwukierunkowej i przylegającego
do niej chodnika (drogi pieszo-rowerowej dwukierunkowej) powinna wynosić 4,0 m.
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W przypadku podziału wspólnej nawierzchni na drogę rowerową i chodnik linią P-2a
szerokość drogi rowerowej powinna wynosić min. 2,5 m a chodnika min. 1,5 m.

W przypadku zastosowania róŜnego rodzaju nawierzchni chodnika i drogi rowerowej
dopuszcza się następujące parametry drogi pieszo-rowerowej: droga rowerowa
szerokości 2,0 m i chodnik szerokości 1,5 m, ale zaleca się aby szerokość chodnika
była nie mniejsza niŜ 2,0 m.
Minimalna szerokości całkowita drogi rowerowej jednokierunkowej i przylegającego
do niej chodnika (drogi pieszo-rowerowej jednokierunkowej) wynosi 3,0 m szerokość drogi rowerowej 1, 5 m i szerokość chodnika 1,5 m.

W przypadku, gdy droga pieszo-rowerowa ma szerokości mniejsze od podanych
powyŜej naleŜy ją traktować jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym,
niezaleŜnie od zastosowanego oznakowania znakiem C-13/16
Szerokości chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym
Minimalna szerokość chodnika z dopuszczonym jednokierunkowym ruchem
rowerowym (drogi pieszo – rowerowej jednokierunkowe) wynosi 2,5 m.
Minimalna

szerokość

chodnika

z

dopuszczonym

dwukierunkowym

rowerowym (drogi pieszo – rowerowej dwukierunkowej) wynosi 3,0 m.
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PowyŜsze chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym (drogi pieszo-rowerowe)
mogą

być

oznakowane

znakiem

pionowym

C-13/16

(droga

dla

pieszych

i rowerzystów).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest dopuszczenie ruchu
rowerowego na chodniki, które nie spełniają parametrów podanych powyŜej – stosuje
się wówczas specjalne oznakowanie informujące o dopuszczeniu ruchu rowerowego
na chodniku. Minimalna szerokość chodnika na którym moŜna dopuścić ruch
rowerowy wynosi 2,0 m.
Zgodnie z prawem o ruchu drogowym moŜliwe jest korzystanie przez rowerzystów
z chodnika, gdy jego szerokość wynosi co najmniej 2 m, a na przyległej jezdni ruch
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niŜ 50 km/h. Nie ma wówczas
potrzeby stosowania Ŝadnego dodatkowego oznakowania dla rowerzystów.
Elementy znajdujące się w skrajni drogi rowerowej
W skrajni drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej nie mogą znajdować się Ŝadne
elementy zagraŜające bezpieczeństwu ruchu rowerowego. W przypadku gdy
w skrajni drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej znajdują się drzewa, słupy lub inne
przeszkody powinny one być oznakowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami
technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunkami umieszczania
ich na drogach.
Wysokość progów i uskoków na drodze rowerowej nie moŜe przekraczać 1 cm.
Nawierzchnia
Droga rowerowa powinna mieć nawierzchnię asfaltową (lub inną o parametrach
podobnych do asfaltu np. nawierzchnie Ŝywiczne), minimalizującą opory toczenia
i drgania.
W uzasadnionych przypadkach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
dopuszcza się stosowanie na drogach rowerowych progów lub fal spowalniających.
Zaleca się aby elementy spowalniające ruch nie były wykonane z nawierzchni
asfaltowej. Progi i fale zwalniające muszą być wyraźnie oznakowane.
Odstępstwo od zasady stosowania nawierzchni asfaltowej na drogach rowerowych
moŜliwe jest w następujących przypadkach:
− w obszarach zabytkowych objętych ochroną konserwatorską,
− w obszarach o szczególnych walorach estetycznych,
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− w

przypadku

gdy

technologia

nawierzchni

bitumicznej

moŜe

uszkodzić

infrastrukturę podziemną, lub gdy zachodzi obawa, Ŝe nowa nawierzchnia drogi
rowerowej będzie często uszkadzana z powodu wykonywania podłączeń do
infrastruktury podziemnej – w takim przypadku dopuszcza się zastosowanie
kostki betonowej bezfazowej,
− na konstrukcjach mostowych.
Kolor nawierzchni dróg rowerowych to naturalny kolor asfaltu i betonu lub kolor
czerwony.
W przypadku kiedy droga rowerowa prowadzona jest w bezpośredniej bliskości
roślinności, a szczególnie pni drzew, integralną częścią nawierzchni drogi rowerowej
moŜe być krata chroniąca system korzeniowy drzewa i umoŜliwiające bezpieczny
przejazd

rowerem.

Krata

musi

uniemoŜliwiać

poślizg

podczas

deszczu,

zakleszczenie koła roweru itp.
Kratki ściekowe kanalizacji deszczowej znajdujące się w drodze rowerowej muszą
mieć układ Ŝeberek prostopadły do kierunku ruchu rowerowego.
Farby

i

tworzywa

stosowane

do

oznakowania

poziomego

powinny

mieć

przyczepność nie gorszą od przyczepności nawierzchni drogi rowerowej.
W przypadku gdy droga rowerowa przylega bezpośrednio do chodnika (droga
pieszo-rowerowa) zaleca się stosowanie róŜnych nawierzchni np. nawierzchnia
asfaltowa na drodze rowerowej, a kostka betonowa na chodniku. Wskazana jest
w takim przypadku obniŜenie drogi rowerowej w stosunku do chodnika o 3 – 5 cm
(obniŜenie nie moŜe być większe od 5 cm).
W przypadku dróg pieszo-rowerowych gdy nie są spełnione minimalne parametry
przewidziane dla drogi rowerowej i dla chodnika (chodnik z dopuszczonym ruchem
rowerowym) nawierzchnia drogi pieszo-rowerowej powinna być charakterystyczna
dla chodnika, ale w przypadku zastosowania w nawierzchni elementów betonowych,
powinny one mieć krawędzie niefazowane.
Nawierzchnia turystycznych dróg rowerowych (szlaków rowerowych) powinna
zapewniać

przejezdność

niezaleŜnie

od

warunków

atmosferycznych

takich

jak deszcz i temperatura (nie dotyczy śniegu). Nawierzchnia powinna zapewnić
odpowiedni komfort jazdy takŜe dla rowerów obciąŜonych sakwami. Zaleca się aby
szlak rowerowy turystyczny, którym wyznaczony jest przebieg europejskich tras
rowerowych EuroVelo posiadał nawierzchnię asfaltową.
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W niektórych przypadkach na turystycznych trasach rowerowych moŜna stosować
nawierzchnie gruntowe. Zalecane jest wzmocnienie takiej nawierzchni poprzez
stabilizację. MoŜliwe jest takŜe wykonanie nawierzchni turystycznej trasy rowerowej
z tłucznia kamiennego lub innego kruszywa dobrze klinującego się przy wałowaniu.
Pochylenia dróg rowerowych
Pochylenie podłuŜne ścieŜki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych
wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niŜ 15%. Pochylenie
poprzeczne ścieŜki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%,
w zaleŜności od rodzaju nawierzchni, i powinno umoŜliwiać sprawny spływ wody
opadowej.
Wjazdy i wyjazdy (początek i koniec drogi rowerowej)
Drogi rowerowe muszą rozpoczynać się i kończyć w miejscach umoŜliwiających
płynny wjazd rowerzysty z jezdni na drogę rowerową lub zjazd z drogi rowerowej na
jezdnię. Drogi rowerowe powinny takŜe zapewnić dojazd do parkingu rowerowego.
Na skrzyŜowaniach, w których co najmniej w jednej z ulic znajduje się droga
rowerowa, naleŜy zapewnić moŜliwości przejazdów rowerowych we wszystkich
kierunkach ruchu, w których dozwolony jest ruch rowerowy. Odstępstwo od tej
zasady moŜliwe jest wówczas, gdy wprowadzenie takiego rozwiązania stanowiłoby
zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub miało niekorzystny wpływ
na przepustowość drogi.
Wjazd z jezdni na drogę rowerową poza skrzyŜowaniem powinien odbywać
się sposób płynny, bez konieczności istotnej redukcji prędkości i wykonywania
niebezpiecznych manewrów skrętu. Najbardziej wskazane jest wykonanie wzdłuŜ
jezdni równoległego odcinka drogi rowerowej jako pasa wyłączenia .
Łuki poziome dróg rowerowych
Średnie prędkości na drogach rowerowych kształtują się w zakresie od 20 do 30
km/h. Oznacza to, Ŝe długości promieni łuków poziomych dróg rowerowych powinny
się kształtować w zakresie minimalnym od 8 m (20 km/h) do 22 m (30 km/h).
Przyjmuje się, Ŝe tam gdzie jest to moŜliwe długości promieni łuków poziomych
powinny wynosić nie mniej niŜ 20 m, a wyjątkowo ich długość moŜe kształtować
się w zakresie od 10 do 20 m.
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Minimalna długość promienia łuku stosowanego dla wyokrąglenia załamania drogi
rowerowej na skrzyŜowaniach i przejazdach rowerowych wynosi 4,0 m – odpowiada
on prędkości ruchu rowerowego 12 km/h. Wyjątkowo dopuszcza się zastosowanie
promienia o długości mniejszej od 4 m.
W przypadku, gdy droga rowerowa przebiega przy jezdni lub blisko jezdni i nie ma
moŜliwości wykonania łuków, zalecane jest poszerzenie przejazdu dla rowerzystów
przez jezdnię lub lokalne poszerzenie drogi rowerowej.
Priorytety drogi rowerowej
Droga rowerowa powinna mieć priorytet w stosunku do zjazdów indywidualnych .

SKRZYśOWANIA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ
Na skrzyŜowaniach z sygnalizacją świetlną, co najmniej na głównych kierunkach
ruchu rowerowego naleŜy stosować detektory rejestrujące rowerzystów (pętle
indukcyjne, videodetekcja i inne). NiezaleŜnie od zastosowanych detektorów jako
uzupełniające naleŜy stosować przyciski informujące takŜe przyjęcie zgłoszenia
rowerzysty. Przyciski powinny być umieszczane po prawej stronie drogi rowerowej
na wysokości

1,3

m.

W

przypadku

stosowania

detektorów

dopuszcza

się umieszczanie przycisków po lewej stronie, poniewaŜ mają one zasadniczo
charakter uzupełniający. JeŜeli przejazd dla rowerów prowadzony jest przez ulicę
dwujezdniową naleŜy dąŜyć do zapewnienia rowerzyście przejazdu przez obie
jezdnie w ramach jednej fazy (nie dotyczy to jednak czasów ewakuacji).

OZNAKOWANIE I WYPOSAśENIE DRÓG ROWEROWYCH
Oznakowanie dróg rowerowych
Do oznakowania dróg rowerowych stosuje się znaki C-13, a do dróg pieszorowerowych znaki C-13/16 z podziałem pionowym – gdy droga rowerowa lub pas
rowerowy przylega bezpośrednio do chodnika lub pasa dla pieszych, lub z podziałem
poziomym, gdy nie ma wyodrębnionych pasów dla pieszych i rowerzystów (w takim
przypadku naleŜy drogę pieszo-rowerową rozumieć jako chodnik z dopuszczonym
ruchem rowerowym, niezaleŜnie od jej szerokości).
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W przypadku specjalnego dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku stosuje się
białe tablice prostokątne lub kwadratowe z symbolem roweru lub szlaku rowerowego
wraz z informacją o dopuszczeniu ruchu rowerowego i ewentualnie informacjami
uzupełniającymi. Tablica taka moŜe być stosowaną łącznie ze znakiem C-16,
ale moŜe równieŜ być stosowana samodzielnie.
Znak P-23 „rower” stosuje się w celu oznaczenia drogi rowerowej lub wydzielonego
pasa

jezdni,

przeznaczonych

tylko

dla

rowerów.

Znak

P-23

umieszcza

się na początku drogi rowerowej lub pasa rowerowego w jezdni. Na wydzielonym
z jezdni pasie przeznaczonym dla rowerów znak P-23 powtarza się na całej długości
pasa, co 50 m oraz bezpośrednio za kaŜdym skrzyŜowaniem. Na wydzielonych
drogach rowerowych w tym równieŜ przylegających do chodników (drogach pieszorowerowych) nie ma potrzeby powtarzania znaku P-23 co 50 m. MoŜna go jednak
stosować w celu informacji dla pieszych o przeznaczeniu nawierzchni tylko dla ruchu
rowerowego. Kierunek ustawienia roweru wskazuje kierunek ruchu rowerowego.
Przed przejazdami dla rowerzystów naleŜy umieszczać znak P-23 w kierunku jezdni,
chyba, Ŝe przejazd dla rowerzystów prowadzi jednokierunkowy ruch rowerowy,
wówczas ustawienie znaku P-23 musi być zgodne z kierunkiem ruchu rowerowego.
Znaków P-23 nie naleŜy stosować na drogach pieszo-rowerowych bez wydzielonego
pasa dla ruchu rowerowego.
Przejazdy dla rowerzystów
Zaleca się aby w miejscach, gdzie przejazdy dla rowerzystów są słabo czytelne
dla kierowców, nawierzchnię przejazdów wykonać w kolorze czerwonym, albo
umieścić na przejazdach dla rowerzystów symbol rowery, ewentualnie ze strzałką
informującą o kierunku ruchu rowerowego. Ustalenie powyŜsze dotyczy zarówno
przejazdów dla rowerzystów P-23, jak równieŜ przejazdów przez skrzyŜowania
w ciągu pasów rowerowych w jezdni.
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Przykłady oznakowania przejazdów dla rowerzystów
Stojaki i parkingi rowerowe
Zalecanym stojakiem rowerowym jest stojak typu odwrócone U lub bramka.
Na terenie miasta, gdzie stosowane są słupki ozdobne wskazane jest stosowanie
stojaków złoŜonych z dwóch słupków ozdobnych połączonych poprzeczką.
Na pozostałych terenach przewiduje się stosowanie stojaków z rur giętych.
W przypadku, gdy stawianych jest kilka stojaków (parking rowerowy) odległości
między stojakami nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 m (min. 1,0 m), a odległość
stojaka od przeszkody nie powinna być mniejsza niŜ 0,8 m (w przypadku, gdy
od strony przeszkody przewiduje się przypięcie roweru).
MoŜliwe jest takŜe ustawienie stojaków typu odwrócone U przy jezdni, w odległości
nie mniejszej niŜ 0,5 m od jej krawędzi. Stojaki takie umoŜliwiają przypięcie roweru
tylko od jednej strony (przeciwna strona jezdni). Wariant ten naleŜy stosować tylko
wyjątkowo, w przypadku braku moŜliwości ustawienia stojaków w innym miejscu.
Parking dla rowerów moŜe być oznakowany znakiem D-18 z symbolem roweru.

Przykłady stojaka zwykłego z rur giętych i ozdobnego
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Przykład stojaków typu U (wąskie) ustawionych przy krawędzi jezdni
(źródło: Internet)
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