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Budowa ronda rowerowego



Projekt w ul. Armii Krajowej





Projekt w ul. Wybickiego





Projekt rond rowerowych na S-1



Projekt przejazdów rowerowych przez S-1
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Podstawowe błędy w budowie dróg rowerowych

•Łamane i zbyt ostre łuki
•Wystające progi
•Huśtawka nawierzchni w poziomie
•Nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej
•Brak skrajni
•Brak pierwszeństwa przejazdu rowerzysty
•Brak miejsc postojowych, w tym serwisowych
•Złe stojaki
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Proponowana strategia tras rowerowych w rejonie Buska-Zdroju

• Wspólna, spójna polityka rowerowa gminy i powiatu - w konsultacji ze strona społeczną.
• Strona społeczna jako organizacja pozarządowa w partnerstwie dla decydentów.
• Wspólna ocena potencjału infrastruktury rowerowej i wizja stanu docelowego.
• Integracja z planami rozwoju lokalnego.
• Wprowadzenie podstawowych wymogów dla tras rowerowych (STANDARDY). 
• Trasy rowerowe wytyczane kierunkowo do miejsc jak: obiekty oświatowe, kulturalne, lokalnej kultury, 

sportu i rekreacji, przyrody, historii, regionalnej kuchni, centrów handlowych.
• Uwzględnienie popularnych kierunków przejazdów rowerowych, w tym do międzynarodowej 

trasy Eurovelo-11.
• Na ile to możliwe - oddzielanie ruchu rowerowego od samochodowego (drogi rowerowe wydzielone), 

zapewniając bezpieczeństwo rowerzystom, a gdzie to nie jest możliwe organizacja ruchu wspólnego dla 
samochodów i rowerów na zasadzie segregacji ruchu za pomocą pasów wydzielonych.

• Tam, gdzie to dozwolone - stosowanie przyjaznych ciągów pieszo-rowerowych oraz kontrapasów 
w ulicach jednokierunkowych.

• Ruchowi rowerowemu nadać równorzędną rangę jak samochodowemu a w niektórych przypadkach 
pierwszeństwo.

• Na drogach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych nawierzchnia na ile to możliwe asfaltobetonowa
lub kostki niefazowanej. 

• Obowiązująca zasada - droga dla rowerów od strony jezdni, chodnik po przeciwnej DDR.



Podstawowe cechy dobrych tras rowerowych

Spójność
System rowerowy tworzy spójną całość, poszczególne trasy zachowują ciągłość

Bezpośredniość
Infrastruktura rowerowa oferuje rowerzystom najbardziej bezpośrednie połączenia, bez 
niepotrzebnego nadkładania drogi

Atrakcyjność
Infrastruktura jest dopasowana do otoczenia, atrakcyjna, gwarantuje bezpieczeństwo, 
minimalizując liczbę wypadków i kolizji drogowych

Wygoda i komfort
Infrastruktura nie wymaga od użytkownika nadmiernego lub nieregularnego wysiłku 
fizycznego.



Dziękuję za uwagę 

• Jan Brzost

• tel. 6 0 6 - 7 8 9 - 8 8 4

• e-mail: jbrzost@gmail.com
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