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Dodatkowe wytyczne dotyczące geometrii oraz oznakowania na drogach dla rowerów w Legnicy

 
1. Wstęp
Przy projektowaniu dróg dla rowerów na w Legnicy, należy stosować obowiązujące
przepisy ogólnokrajowe oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej  województwa  dolnośląskiego  (przyjęte  przez  Zarząd  Województwa
Dolnośląskiego Uchwałą Nr 1987/V/16 w dniu 22 marca 2016 r.). Poniższe wytyczne
stanowią uzupełnienie powyższych i są brane pod uwagę w procesie opiniowania
geometrii  w projektach budowlanych oraz przy zatwierdzaniu projektów organizacji
ruchu przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym.  
W  przypadku  inwestycji  prowadzonych  w  terenie  zabudowanym  i  w  przypadku
ograniczonej szerokości pasa drogowego dopuszcza się odstąpienie od wytycznych
mających wpływ na zajętość pasa drogowego pod warunkiem spełnienia warunków
wynikających z obowiązujących przepisów ogólnokrajowych.
2. Nawierzchnie 
Na drogach dla rowerów należy stosować nawierzchnię zapewniające niskie opory
toczenia z jednoczesnym zapewnieniem przyczepności. Najlepsze warunki pod tym
względem zapewniają nawierzchnie z betonu asfaltowego lub betonu cementowego. 
W  przypadku  braku  możliwości  zastosowania  takiej  nawierzchni  dopuszcza  się
stosowanie nawierzchni z płyt kamiennych lub ciętej kostki kamiennej (w przypadku
wymagań konserwatora zabytków) lub nawierzchni mineralno-żywicznych. Zaleca się
stosowanie nawierzchni w kolorze czerwonym.  
Nawierzchnie  z  kostki  betonowej  (niefazowanej)  dopuszcza  się  na  drogach  dla
pieszych i rowerów mieszanych (znak C13/16 z kreską poziomą) w szczególności
w przypadku krótkich odcinków, na których z powodu braku szerokości konieczne
było  zastosowanie  ciągu  mieszanego.  W  tym  wypadku  należy  stosować  kostkę
dwukolorową czerwono-szarą, układaną w kratę.  
Nie należy stosować nawierzchni z kostki  kamiennej łupanej ani kostki  betonowej
fazowanej. 
W  miarę  możliwości  należy  powiązać  rodzaj  nawierzchni  z  nawierzchnią  już
istniejącą w sąsiedztwie.
3. Minimalna szerokość 
Minimalna szerokość drogi dla rowerów bez wliczenia skrajni drogowej, szerokości
krawężnika ani obrzeża. 

a) 1,5m dla drogi jednokierunkowej.
b) 2 m dla drogi dwukierunkowej – zalecane 2,5 m 
c) 3 m dla jednokierunkowej drogi dla pieszych i rowerów 
d) 3 m dla dwukierunkowej drogi dla pieszych i rowerów – zalecane 3,5m 

W przypadku  przebudowy drogi,  wyłącznie  w miejscu  występowania  przeszkody,
dopuszcza  się  zmniejszenie  szerokości,  do  2,0  m.  W  miejscu  występowania
przeszkody dopuszcza się rozdzielenie ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej
na co najmniej dwie odrębne części, pod warunkiem, że każda z nich przeznaczona
będzie do ruchu w jednym kierunku i będzie mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m.
(bez wliczenia skrajni drogowej, szerokości krawężnika ani obrzeża). 
4. Skrajnia pozioma 
Minimalna skrajnia pozioma drogi dla rowerów wynosi:

a) 0,5 m po wewnętrznej stronie łuku o promieniu mniejszym niż 20 m 
b) 0,2 m w pozostałych przypadkach.  
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Rysunek 1. Minimalna skrajnia drogi dla rowerów od przeszkody.

5. Stosowanie opaski 
Na drogach klasy Z. D i L dopuszcza się sytuowanie drogi dla rowerów bezpośrednio
przy jezdni, przy czym drogę dla rowerów należy poszerzyć o min. 0,50 m i oddzielić
linią  krawędziową.  Zaleca  się  konstrukcyjne  oddzielenie  drogi  dla  rowerów.
Zastosowanie  opaski  0,5  m  nie  daje  możliwości  ustawiania  na  niej  znaków
drogowych,  latarni  itp.,  utrudnia  projektowanie  zjazdów  itp.,  dlatego  zaleca  się
stosowanie szerszej opaski. 

6. Usytuowanie drogi dla rowerów, w obrębie skrzyżowania 
Powinno  zapewnić  rowerzyście  i  kierowcy  wzajemną  widoczność.   Można  ją
zapewnić na dwa sposoby:

1) projektując  przejazd  dla  rowerów  przy  jezdni  (ok.  1  m)  –  zalecane  przy
jednokierunkowych  drogach  dla  rowerów,  w  przypadku  braku  miejsca  i  na
skrzyżowaniach z drogami klas lokalnej i dojazdowej.  Nie należy stosować na
rondach. 

2) odsuwając  przejazd  dla  rowerów  na  co  najmniej  5  m  –  zalecane  na
skrzyżowaniach dróg klasy zbiorczej i wyższych. 

Nie  dopuszcza  się  odginania  drogi  dla  rowerów  przed  samym  przejazdem  dla
rowerów. Odgięcie należy projektować minimum 5 m od przejazdu (zalecane 10). 
Nie zaleca się lokalizowania przejazdów dla rowerów w odległości 2-4 m od krawędzi
jezdni.
Przestrzeń pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów w obrębie skrzyżowania powinna
być wolna od przeszkód ograniczających widoczność. 
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Rysunek 2. Usytuowanie drogi dla rowerów względem jezdni.

7. Minimalne promienie łuków 
Minimalne promienie łuków na drogach dla rowerów:

 r>= 20m – zalecane
 20>r>=5  na  odcinkach  prostych  z  zachowaniem  poszerzenia  drogi  dla

rowerów.
 5>r>=4  dopuszcza  się  w obrębie  skrzyżowań z  zachowaniem poszerzenia

drogi dla rowerów.
 r>=2  dopuszcza  się  w  obrębie  skrzyżowań  jeśli  rowerzysta  musi  ustąpić

pierwszeństwa. 
Nie dopuszcza się załamywania drogi dla rowerów pod kątem prostym lub ostrym,
również przy najeździe na przejazd dla rowerów.  
8. Poszerzenia przed przejazdem dla rowerów 
Jeśli  wymagana  przepisami  szerokość  przejazdu  dla  rowerów  jest  większa  niż
szerokość drogi dla rowerów, to przed przejazdem należy zastosować poszerzenie
drogi dla rowerów na długości co najmniej 2 m. Przejście pomiędzy szerokościami
powinno odbywać się wyłukowaniem lub skosem minimum 1:5. 
9. Wyłukowanie na przejeździe dla rowerów
Jeśli  na drodze poprzecznej  do drogi  dla rowerów nie ma wyznaczonej  drogi  dla
rowerów,  a możliwa  jest  kontynuacja  jazdy  po  jezdni,  zaleca  się  stosowanie
wyłukowania niewielkim promieniem (1m) ułatwiającego włączenie się do ruchu. 
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Rysunek 3. Poszerzenie i wyłukowanie drogi dla rowerów przy przejeździe dla 
rowerów.

10. Zjazdy
Projektując  zjazdy  przez  drogi  dla  rowerów  należy  pamiętać  o  podkreśleniu
nadrzędnego znaczenia jezdni, drogi dla rowerów i chodnika względem zjazdu. 

 Zjazd powinien być odgrodzony od jezdni zatopionym krawężnikiem
 Nawierzchnia drogi dla rowerów i chodnika powinny być wizualnie zachowane.
 Należy zachować niweletę drogi dla rowerów i chodnika, które powinny być

wyniesione w stosunku dla zjazdu. Aby to umożliwić droga dla rowerów musi
być oddalona minimum 0,5 m od jezdni a zaleca się 1 m.  

 Nie należy odginać toru jazdy rowerzysty. 
 Na zjazdach nie stosuje się przejazdów dla rowerów ani przejść dla pieszych.
 Na zjazdach publicznych dopuszcza się zastosowanie krawężnika zatopione-

go (0 cm) w poprzek drogi dla rowerów, ale należy zachować ciągłość na-
wierzchni dla drogi rowerowej. 

Rysunek 4. Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów – wzorowe oraz 
niepoprawne rozwiązanie. 
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 Rysunek 5. Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów.

Rysunek 6. Wzorowe rozwiązanie zjazdu publicznego (Wrocław, ul. Powstańców 
Śląskich). 
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11. Zatopione krawężniki
Za  połączeniach  dróg  dla  rowerów  z  jezdnią  zaleca  się  bezszwowe  łączenie
nawierzchni bitumicznych. W przypadku zastosowania krawężnika, należy  stosować
krawężnik  zatopiony  na  0  cm  (maksymalnie  1 cm).  Nie  należy  stosować  ścieku
przykrawężnikowego  z  łupanej  kostki  kamiennej.  Zaleca  się  projektowanie
odwodnienia  w  sposób  umożliwiający  rezygnację  ze  ścieku,  a  w  przypadku
konieczności jego zastosowania należy stosować kostkę betonową lub równą kostkę
kamienną.   
Zatopiony  krawężnik  powinien  być  płaski  lub  trapezowy  ze  skosem  1:10.  W
przypadku  krawężnika  na  1  cm  powinien  być  fazowany  na  1  cm.  Nie  należy
stosować krawężników najazdowych (najczęściej wyokrąglonych promieniem 5 cm)
ani krawężników drogowych położonych na płasko skosem (najczęściej skos 1:5 i
uskok 3 cm). 

Rysunek 7. Wzorowe zastosowanie zatopionego krawężnika 
(źródło: http://zm.org.pl).

12. Podstawowe oznakowanie pionowe 
Znaki  wyznaczające drogi dla rowerów  C-13 i C-13/16  (podobnie jak wszystkie inne
znaki) stosuje się po prawej stronie lub w razie konieczności nad drogą dla rowerów.
Stosujemy za skrzyżowaniem w kierunku w którym biegnie droga dla rowerów.  
13. Podstawowe oznakowanie poziome
Znak P-23 stosuje się na początku drogi dla rowerów i pasa dla rowerów i powtarza
się  na  całej  długości  tego pasa,  nie  rzadziej  niż  co  50 m oraz  bezpośrednio  za
każdym skrzyżowaniem oraz miejscem przecięcia kierunków ruchu rowerzystów. 
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Na drodze dla rowerów i pieszych, na której  umieszczono znak C-13/16 z kreską
pionową, znak P-23 umieszcza się tak jak na drodze dla rowerów po prawej stronie
dla każdego kierunku ruchu,  a  znak P-26 umieszcza się  na drodze dla  pieszych
naprzemiennie w górę lub w dół. Dopuszcza się rezygnację z P-26.
Na drodze dla rowerów i pieszych, na której  umieszczono znak C-13/16 z kreską
poziomą, znaki P-23 i P-26 stosuje się jeden nad drugim w osi drogi z przesunięciem
w prawą stronę.
14. Strzałki kierunkowe  
Strzałki kierunkowe P-8 mini  stosuje się na wlotach skrzyżowań i przecięć dróg dla
rowerów, ze wskazaniem kierunków w których może poruszać się rowerzysta. Nie
stosuje się znaku P-8 mini na wlotach, w przypadku gdy dla kierującego rowerem są
dopuszczone wszystkie relacje skrętne.

Rysunek 8. Oznakowanie jednokierunkowych dróg dla rowerów.

15. Linie segregacyjne
Na dwukierunkowych drogach dla rowerów należy stosować linię segregacyjną P-1b.
Dopuszcza  się  stosowanie  linii  P-3  i  P-4  jeśli  wymagają  tego  względy
bezpieczeństwa. 
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Rysunek 9. Oznakowanie dwukierunkowych dróg dla rowerów.

16. Zakończenie drogi dla rowerów. 
Końce  drogi  dla  rowerów  należy  oznakować  C-13a.  Dodatkowo  koniczność
ustąpienia pierwszeństwa można podkreślić stosując P-13 mini.  
W przypadkach ograniczonej widoczności stosuje się  P-12 i  B-20 (stop).
Zakończenie drogi dla rowerów powinno zawsze umożliwiać włączenie się do ruchu
na jezdni. W przypadku drogi dla rowerów zakończonej bez możliwości kontynuacji,
w ostatnim miejscu gdzie  rowerzysta  może się  bezpiecznie  włączyć do ruchu na
jezdni, należy umieścić tabliczkę „brak przejazdu za X m”.  
17. Przejazdy dla rowerów
Minimalna szerokość przejazdu dla rowerów to:

 1,8 m dla przejazdu jednokierunkowego,
 3 m dla przejazdu dwukierunkowego. 

W  przypadku  stosowania  przejazdu  dla  rowerów  łączonego  z  przejściem  dla
pieszych łączna szerokość powinna wynosić 

 4,3 m dla przejazdu jednokierunkowego,
 5,5 m dla przejazdu dwukierunkowego.

Nawierzchnia  przejazdu dla  rowerów powinna być  czerwona na całej  szerokości.
W przypadku  stosowania  przejazdu  bez  krawężnika,  czerwona  nawierzchnia
wyznacza  krawędź  jezdni.  Jeśli  przejazd  dla  rowerów  znajduje  się  na  łuku,  to
nawierzchnia czerwona powinna być dostosowana do tego łuku. 
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18. Przejazdy dla rowerów bez pierwszeństwa
Przed przejazdami dla rowerów w sytuacjach gdzie przejazd przecina drogę główną
należy stosować linię P-13 mini.  Znak A-7 mini należy stosować jeśli  rowerzyście
odbierane jest pierwszeństwo wynikające z przepisów ogólnych

Rysunek 10. Zastosowanie znaku P-13 mini w celu podkreślenia podporządkowania 
drogi dla rowerów.

19. Linie krawędziowe
Linie  krawędziową  P-7d  stosuje  się  na  drogach  dla  pieszych  i  rowerów  z
oznaczonych C13/16 z kreska pionową, ale bez konstrukcyjnie wydzielonej drogi dla
rowerów. Zaleca się konstrukcyjne wydzielenie drogi dla rowerów obrzeżem, inną
nawierzchnią oraz różnicą poziomów.  
Linie krawędziową P-7d należy także stosować do wyznaczenia opaski, jeśli nie jest
ona wyodrębniona konstrukcyjnie. 
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20. Podkreślenie dwukierunkowości drogi dla rowerów. 
Jeśli  dwukierunkowość  drogi  dla  rowerów może  być  nieczytelne  dla  uczestników
ruchu, należy stosować tabliczkę „droga dla rowerów dwukierunkowa” pod znakiem
C-13 lub C-13/16. 

Rysunek 12. Tabliczka "droga dla rowerów dwukierunkowa".
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Rysunek 11. Zastosowanie linii krawędziowej do oddzielenia drogi dla pieszych i drogi dla rowerów.
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21. Uniemożliwienie wjazdu „pod prąd”
W miejscu gdzie możliwy byłby wjazd rowerzystów pod prąd na jednokierunkową
drogę  dla  rowerów  z  naprzeciwka,  np.  przejście  z  drogi  dwukierunkowej  w
jednokierunkową należy stosować znak B-2 mini. Dodatkowo oznakowanie poziome
powinno wskazywać możliwe kierunki jazdy rowerzystów. 

Rysunek 13. Oznakowanie połączenia jedno- i dwukierunkowej drogi dla rowerów.
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