
Uwagi do materiałów Zarządu Terenów Publicznych (ZTP) 

na temat projektu „Kontrapasy rowerowe w Śródmieściu”.

1. ZTP myli  pojęcia drogi,  jezdni  i  pasa ruchu.  Szerokość jezdni  manewrowej przy

stanowiskach  postojowych  wymagana  §  116  ust.  2  rozporządzenia  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.1999.43.430), a także pkt 5.2.4. załącznika nr 2 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 (Dz.U.2003.220.2181),

może obejmować różne pasy ruchu.  Wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów linią

przerywaną  nie  zmienia  w  żaden  sposób  szerokości  jezdni  dostępnej  podczas

manewru. Analogicznie przy jezdni dwukierunkowej dopuszczalne jest wyznaczenie

skośnych  miejsc  postojowych,  nawet  jeśli  wjazd  na  nie  wymaga wyjechania  na

część jezdni przeznaczoną dla ruchu w przeciwnym kierunku.

2. ZTP dla  różnych  ulic  podaje  różne  wartości  szerokości  jezdni  manewrowej,  nie

zawsze spójne z obowiązującymi przepisami.  Przykładowo dla ul. Podwale i Widok

ZTP twierdzi, że  „wymagana droga [?] manewrowa” dla parkowania skośnego to

4,50 m (bez podstawy prawnej),  ale  dla Nowogrodzkiej,  Poznańskiej,  Hożej  czy

Mokotowskiej to już tylko 4,00 m (zgodnie z przepisami). Czy w północnej części

Śródmieścia samochody są dłuższe?  Jak ZTP sam stwierdza, w stanie istniejącym

występują ulice z parkowaniem skośnym i szerokością jezdni manewrowej poniżej

4,5 m.

3. ZTP błędnie  powołuje  się  na  zapis  pkt  7.11 załącznika nr  2  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 (Dz.U.2003.220.2181).

Ministerstwo kilkukrotnie wyjaśniało, że zapis ten dotyczy zatrzymywania na pasie

ruchu,  nie  w  zatoce  i  nie  na  pasie  postojowym.   Przykładowo  w piśmie  Biura

Ministra  z  20  czerwca  2013  r.  znak  BM4-mg-0652-120/13  wyjaśniono,  że

„wyznaczenie  pasa  ruchu  dla  rowerów  wzdłuż  pasa  postojowego  należy

uznać za dopuszczalne”.

4. ZTP myli manewry wymijania i wyprzedzania.  Zapis art. 24 ust. 2 ustawy prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602), na który się powołano w karcie weryfikacji

projektu do budżetu partycypacyjnego,  dotyczy wyprzedzania.  Zasady wymijania

opisane są w odrębnym oddziale i błędem jest rozciąganie zasad jednego manewru

na  inne.  Wymijanie  wiąże  się  z  dobrą  wzajemna  widoczność  obu  uczestników

ruchu, natomiast podczas wyprzedzania wyprzedzany rowerzysta może nie widzieć

kierowcy rozpoczynającego manewr, dlatego kierowca musi zapewnić dodatkowy



margines  bezpieczeństwa.  Potwierdzają  to  badania  wskazujące,  że  na  wąskich

ulicach jednokierunkowych rowerzysta jadący „pod prąd” jest bezpieczniejszy niż

„z prądem”.

5. Minimalne szerokości pasów ruchu określone są w § 15 rozporządzenia 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.1999.43.430).  Zgodnie  z  tymi  wymogami  minimalna  szerokość  jezdni,  na

której  znajduje się  pas ruchu ogólnego i  pas ruchu dla  rowerów w przeciwnym

kierunku, wynosi łącznie 3,75 m dla ulic klasy D lub 4,0 m dla ulic klasy L. Żadna

z ulic objętych projektem nie ma klasy technicznej wyższej niż L. Wartości te były

identyczne zarówno wg stanu prawnego aktualnego na okres opiniowania projektu

przez ZTP, jak i po nowelizacji z dnia 17 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.0.329). 

6. Ww. minimalne wartości potwierdza „Ekspertyza w zakresie śluz dla rowerów oraz

dwukierunkowego ruchu  rowerowego na  drogach  jednokierunkowych” wykonana

w 2013  r.  przez  Politechnikę  Krakowską  na  zlecenie  Ministerstwa  Infrastruktury

i  Rozwoju.   Na  stronie  12  ekspertyzy  podane  są  minimalne  szerokości  jezdni

z pasem ruchu dla rowerów pod prąd – w terenie zabudowanym:

 3,75 m (2,25 m + 1,50 m) dla klasy D; 

 4,00 m (2,50 m + 1,50 m) dla klasy L.

7. Twierdzenia o rzekomym zagrożeniu nie są poparte żadnymi badaniami.  Nie są

znane badania wskazujące na wyższy poziom zagrożenia związany z taką czy inną

organizacją  parkowania.   Wyżej  wymieniona  ekspertyza  w  oparciu  o  badania

terenowe  przeprowadzone  w  różnych  miastach  Polski  stwierdza,  że  „brak

przeciwwskazań do wytyczania kontrapasów rowerowych przy parkujących

pojazdach” (str. 50).

8. Na  ul.  Podwale  występują  miejsca  postojowe  wyznaczone  niezgodnie

z obowiązującymi przepisami i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu

drogowego – np.  bezpośrednio  przed przejściem dla  pieszych  na skrzyżowaniu

z ul. Piekarską i Kapitulną.  Jednak ich ewentualna likwidacja nie będzie związana

z  wyznaczeniem  pasów  ruchu  dla  rowerów.   Szerokości  jezdni  pozwalają  na

prowadzenie ruchu rowerów pod prąd bez likwidacji parkowania.


