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INFRASTRUKTURA/ ELEMENTY SIECI ROWEROWEJ 

PASY DLA ROWERÓW NA JEZDNI 

Przegląd ogólny 

Pas dla rowerów jest to przewidziana prawem przestrzeń dla rowerzystów na drodze, wizualnie 

oddzielona od pozostałej części jezdni. Jest to rozwiązanie zalecane wtedy, gdy znaczna liczba 

rowerzystów jeździ średnio ruchliwą drogą. Pasy dla rowerów na jezdni są rozwiązaniem 

widocznym, elastycznym, możliwym do szybkiego wprowadzenia na istniejących drogach, 

ponieważ ich stworzenie wymaga jedynie oznakowania poziomego jezdni. Pas dla rowerów może 

być rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do traktu rowerowego, gdy brakuje miejsca na 

jego wydzielenie, ale jedynie wówczas, gdy można zagwarantować odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa. 

Podstawy i cele  

Funkcja 

Pasy dla rowerów na jezdni dają bezpieczną i widoczną przestrzeń do jazdy, przeznaczoną dla 
wyłącznego użytku rowerzystów. 

Zakres 

 
Pasy dla rowerów są zalecane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (distributor roads) o 
relatywnie niewielkim natężeniu ruchu, gdzie ruch zmotoryzowany odbywa się ze zbyt dużą 
prędkością, by dopuścić tam ruch mieszany: rowerzystów i samochodów. Pas dla rowerów może 
być rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do traktu rowerowego, gdy brakuje dlań miejsca, 
jeżeli dopuszczalna prędkość może być obniżona do 50 km/h lub niższej. Na bocznych drogach, 
ruch zazwyczaj nie jest tak duży i może być mieszany. Jeżeli jednak w rzeczywistości natężenie 
ruchu jest nadzwyczaj duże, utworzenie pasa dla rowerów na jezdni może być dobrym 
rozwiązaniem, by zapewnić rowerzystom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 
 
Poza terenem zabudowanym, pasy dla rowerów mogą być brane pod uwagę jako alternatywa 
dla traktów rowerowych na drogach lokalnych (z wyłączeniem głównych dróg), ale jedynie jeżeli 
dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h lub jest niższa, a natężenie ruchu nie jest wysokie 
(2000 do 3000 pojazdów na dobę). Tam gdzie natężenie ruchu jest najmniejsze, ruch rowerzystów 
może mieszać się z pozostałym ruchem i nie potrzeby tworzenia jakiejkolwiek dodatkowej 
infrastruktury, może poza “sugerowanym” pasem na jezdni. 
 
Na terenie zabudowanym pasy dla rowerów są zalecane na głównych trasach (ponad 2000 
rowerzystów na dobę), gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Na innych trasach, gdzie 
rowerzystów jest mniej, mieszanie ruchu jest dopuszczalne, względnie można zastosować 
sugerowany pas dla rowerów. Na drogach o wyższych prędkościach (do 50 km/h), powinno 
wyznaczać się trakty rowerowe. Wyznaczenie pasa dla rowerów może być brane pod uwagę. 
jedynie na mniej uczęszczanych trasach (mniej niż 750 rowerzystów na dobę) i na wąskich ulicach 
(2 razy 1 pas ruchu)  
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Pasy dla rowerów na jezdni poza oraz na terenie zabudowanym (źródło: P.Kroeze) 

Wdrażanie 

Definicja 

Pas dla rowerów jest częścią drogi, zarezerwowaną wyłącznie dla rowerzystów. Samochody nie 
mają na nich prawa jeździć ani parkować. Wyznacza się je malując oznakowanie poziome na jezdni 
(ciągłe linie).  

Pasy dla rowerów są popularnym lekarstwem... 

Pas dla rowerów jest prawdopodobnie najpopularniejszym rozwiązaniem infrastruktury rowerowej 
w miastach początkujących. Pozwala to szybko stworzyć wyraźną sieć tras rowerowych w ramach 
istniejącej sieci drogowej.  

□ Pas dla rowerów jest łatwiejszym, szybszym i tańszym rozwiązaniem niż budowa traktu 
rowerowego: wystarczy jedynie oznakowanie poziome lub pomalowanie nawierzchni na inny 
kolor (nie jest konieczna przebudowa drogi).  

□ Pas dla rowerów zapewnia rowerzystom dobrze widoczną, prawnie zarezerwowaną dla nich 
przestrzeń na drodze: są ważnym sygnałem dla wszystkich użytkowników dróg, informujący 
ich, że rowerzyści powinni być traktowani poważnie.  

□ Ponieważ pasy dla rowerów potrzebują mniej miejsca niż trakty rowerowe, mogą mieć szerokie 
zastosowanie w ramach istniejącej sieci ulic.  

… ale muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami  

Są to mocne strony, które jednak niosą ze sobą ryzyko, że pasy dla rowerów będą nadużywane 
jako rozwiązanie szybkie i łatwe do zastosowania.  

Kluczową różnicą między traktem rowerowym a pasem dla rowerów na jezdni jest to, że 
rowerzysta nie jest fizycznie chroniony i oddzielony od ruchu samochodów. Holenderskie 
badania empiryczne wskazują, że na uczęszczanych arteriach komunikacyjnych, mieszanie ruchu 
rowerowego z pozostałym może być rozwiązaniem bezpieczniejszym niż wyznaczanie pasa dla 
rowerów. Pas dla rowerów może tworzyć złudne poczucie bezpieczeństwa i sprawiać, że 
samochody będą jeździły szybciej i będą zwracać mniej baczną uwagę na cyklistów. W badanych 
przypadkach liczba wypadków, w wyniku których rowerzyści odnieśli obrażenia podwoiła się1. 

Ryzyko jest nawet większe, gdy tworzone są zbyt wąskie pasy dla rowerów. Gdy ilość miejsca 
jest ograniczona, projektant może uznać, że wąski pas (poniżej 1,5 metra) jest lepszy niż żaden, 
nawet na szybkich, uczęszczanych trasach. Trzeba podkreślić, że takie rozwiązanie okazuje się 
bardziej niebezpieczne niż brak jakiegokolwiek pasa dla rowerów. Wąski pas powoduje, że ruch 
zmotoryzowanych odbywa się zbyt blisko rowerzystów, jednocześnie powodując, że rowerzyści 
jadą zbyt blisko krawędzi jezdni i zaparkowanych samochodów. Co więcej, kierowcy mają 

                                              
1 Veiligheidsaspecten van stedelijke fietspaden, A.G.Welleman, A.Dijkstra. SWOV rapport R-88-20. 
Leidschendam, SWOV, 1988 – cytowane w: Instrukcja Planowania dla Ruchu Rowerowego (Design Manual for 
Bicycle Traffic), CROW-record 25, 2006. 
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wrażenie, że rowerzyści mają wystarczająco dużo miejsca, rozwijają większe prędkości i mniej 
zważają na rowerzystów. W rezultacie nawet drobny manewr rowerzysty, aby ominąć przeszkodę, 
może spowodować kolizję i skończyć się poważnymi obrażeniami. Wąskie pasy dla rowerów 
zawsze powinny iść w parze z ograniczeniem prędkości.  

Zalecenia projektowe 

Pas dla rowerów na jezdni tworzony jest zgodnie z przepisami danego kraju. Zazwyczaj przewidują 
one:  

□ Linie po obu stronach, oddzielającą pas dla rowerów od innych pasów ruchu. W niektórych 
krajach linia jest przerywana, w innych ciągła (z przerwami lub przerywaną linią przy 
wyjazdach dla samochodów).  

□ Symbol roweru, wyznaczający pas przynajmniej przed i po rozpoczęciem kolejnego odcinka 
jezdni. Symbol zazwyczaj powtarzany jest w regularnych odstępach (na przykład 50 do 100 
metrów w terenie zabudowanym i 500 do 750 metrów poza terenem zabudowanym). Na 
ruchliwych, szybkich drogach (≥50 km/h) zaleca się stworzenie bezpiecznej, odpowiednio 
oznaczonej strefy buforowej pomiędzy pasem dla rowerów, a pasem ruchu. 

□ Stan nawierzchni. Jeżeli nawierzchnia jest złej jakości (dziurawa) albo nagle się zmienia 
(studzienki kanalizacyjne, pokrywy włazów, systemy odprowadzania wody), rowerzyści mają 
wybór pomiędzy uszkodzeniem roweru a wykonaniem niebezpiecznego, nagłego skrętu. Ubytki 
w jezdni powinny być naprawione przed wyznaczeniem pasa. Podmiot odpowiedzialny za 
utrzymanie dróg powinien traktować pasy dla rowerów priorytetowo, ponieważ rowerzyści są 
dużo bardziej wrażliwi na uszkodzenia nawierzchni niż inne pojazdy.  

□ Wskazane jest wyraźne pomalowanie pasa, aby zwiększyć jego widoczność. Zazwyczaj jest 
to kolor czerwony (NL – Holandia), czasami niebieski (DK – Dania) albo zielony (F – Francja). 
Malowanie pasa na określony kolor, nie jest jednak wszędzie stosowane. Na przykład  
w Wielkiej Brytanii, malowanie pasa nie jest rozwiązaniem oficjalnie popieranym: malowanie 
na określony kolor jest uznawane za zbyt jaskrawe, pogarszające wygląd przestrzeni miejskiej, 
a jednocześnie podnoszące koszt jej utrzymania. Co więcej, malowanie na określony kolor 
uznane jest za bardziej efektywne, jeśli ogranicza się jedynie do przestrzeni “konfliktowych”, 
takich jak śluza rowerowa, skrzyżowania z pierwszeństwem dla rowerzystów na bocznych 
drogach, pasy przeciwnego kierunku ruchu itp. 2 W każdym przypadku należy ustalić  
i konsekwentnie stosować przyjęte rozwiązanie, by tworzyć klarowne sytuacje dla wszystkich 
użytkowników dróg. 

Minimalna zalecana szerokość pasa to 1,5 metra (nie licząc szerokości linii oddzielającej). 
Każda z linii oddzielających ma od 10 do 15 centymetrów szerokości.  

□ Rowerzysta wraz z rowerem zajmuje około 75 cm szerokości drogi. Jednak rowerzysta jadący 
wzdłuż krawężnika potrzebuje co najmniej 90 centymetrów, biorąc poprawkę na jazdę 
zygzakiem i zapewnienie bezpiecznej odległości od przeszkód. Szerokość 1,5 metra podnosi 
margines bezpieczeństwa i powoduje, że jazda jest komfortowa i mniej stresująca. Pozwala 
także na używanie nieco szerszych przyczepek, sporadyczne wyprzedzanie i jazdę obok siebie, 
na przykład rodziców jadących obok dzieci zmierzających do szkoły.  

□ Szerokość pomiędzy 2 i 2,5 metra dodatkowo podnosi komfort i bezpieczeństwo.  

□ Jeżeli szerokość jest mniejsza niż 1,5 m, rowerzysta będzie zmuszony wyjechać poza pas na 
jezdnię, żeby wyprzedzić innego cyklistę, jechać obok niego lub ominąć przeszkodę. Wąskie 
pasy można brać pod uwagę jedynie w przypadku dróg o niskiej dopuszczalnej prędkości.  

□ Pas dla rowerów powinien być szerszy na odcinkach prowadzących pod górę: ponieważ jazda w 
takim terenie wiąże się z większym wysiłkiem i rowerzyści częściej będą jeździć zygzakiem.  

Pasy dla rowerów prowadzące wzdłuż zaparkowanych samochodów 

Idealnie jest, gdy pasy dla rowerów nie sąsiadują z pasami czy zatoczkami parkingowymi: 
otwieranie drzwi samochodów jest poważnym zagrożeniem dla rowerzystów. Rowerzysta może 

                                              
2 Departament Transportu Wielkiej Brytanii (Department for Transport UK) – 2004: Polityka i Planowanie Dla 
Pieszych i Rowerzystów Departament Transportu (Policy, Planning and Design for Walking and Cycling. 
Department for Transport) – LTN 1/04 
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uderzyć w drzwi albo próbować je ominąć wykonując gwałtowny skręt na jezdnię, ryzykując 
potrącenie przez jadący za nim samochód.  

Gdy jednak nie ma innego wyjścia i pas do parkowania samochodów sąsiaduje z pasem dla 
rowerów, zaleca się, rozszerzenie go o pas nagłej reakcji (szeroki na 50 do 70 cm) pomyślany 
jako strefa buforowa, zmniejszająca ryzyko uderzenia przez otwierane drzwi. Aby był prawidłowo 
używany, nawierzchnia (kolor) tego pasa powinna być inna niż pasa do parkowania i pasa dla 
rowerów. Taki pas może być dodatkową przestrzenią, ale może również służyć jako część systemu 
odwadniającego. Pas biegnący wzdłuż zatok parkingowych leżących skośnie do osi jezdni 
zmniejsza ryzyko związane z otwieraniem drzwi i zwiększa liczbę miejsc parkingowych na całej 
długości drogi. Samochody powinny parkować tyłem, aby lepiej widzieć rowerzystów przy 
wyjeżdżaniu.  

Alternatywnie, przestrzeń potrzebna do pasa dla rowerów z pasem nagłej reakcji może być 
wykorzystana na trakt rowerowy pomiędzy pasem parkingowym, a chodnikiem. Aby zaoszczędzić 
miejsce, trakt rowerowy może być tworzony kosztem części chodnika3. 

   
Pas dla rowerów, bezpiecznie oddzielony od zaparkowanych i jadących samochodów (zdjęcie: D. Dufour) 

Pasy dla rowerów a bezpieczeństwo ruchu 

Arterie komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu są najprostszymi trasami prowadzącymi do 
centrum miasta. Powoduje to, że są również naturalnymi, głównymi trasami ruchu rowerowego.  
Na takich trasach występuje konieczność budowy wydzielonych traktów dla rowerów. W wielu 
przypadkach brakuje jednak miejsca i pasy dla rowerów są uważane za alternatywne rozwiązanie 
pragmatyczne. Niesie one jednak ze sobą pewne ryzyko.  

□ Najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym dla rowerzystów rozwiązaniem jest zmiana 
geometrii drogi, na przykład poprzez zabranie jednego pasa ruchu lub pasa do parkowania 
samochodów po to, by stworzyć więcej przestrzeni dla pasa lub traktu dla rowerów.  

□ Jeżeli nie jest to możliwe, wysiłek powinien koncentrować się na minimalizowaniu 
zagrożeń: ograniczeniu prędkości do 50 km/h, tworzeniu pasa dla rowerów tak szerokiego jak 
to tylko możliwe, tworzeniu oznakowanych stref buforowych i redukowaniu natężenia ruchu 
(przez przeorganizowanie tras ruchu). 

□ Wreszcie, jeżeli nie można zagwarantować bezpieczeństwa w inny sposób, zaleca się 
porzucenie pierwotnej trasy i stworzenie alternatywnej trasy rowerowej, mimo że będzie 
ona mniej bezpośrednia. Powinna ona być odpowiedniej jakości; w przeciwnym razie 
rowerzyści będą i tak jeździli bardziej uczęszczaną drogą.  

Pas dla rowerów może być wykorzystywany w obu kierunkach na jednokierunkowej ulicy z 
ruchem rowerów pod prąd, jeżeli jest na to dość miejsca, albo tylko pod prąd (a w drugą stronę 
ruch będzie mieszany albo na oznakowanym osobno zalecanym pasie ruchu).4 

 

 

 

                                              
3 Zobacz materiały informacyjne na temat TRAKTY ROWEROWE i ROWERZYŚCI A PIESI  
4 Zobacz materiał JAZDA ROWEREM POD PRĄD 
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Zalecane pasy dla rowerów na jezdni 

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do pasa dla rowerów może być pas zalecany5. Z 
technicznego i prawnego punktu widzenia pas zalecany w ogóle nie jest pasem dla rowerów. Część 
jezdni jest oznaczona jako sugerowana przestrzeń dla rowerzystów, nie będąc jednocześnie do ich 
wyłącznego użytku. Ruch zmotoryzowany może (i musi) używać pasa zalecanego, żeby nie jechać 
środkiem jezdni. Samochody mogą również na nim parkować, jeżeli parkowanie na jezdni jest w 
tym miejscu dozwolone.  

Generalnie, pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który ma za zadanie zwrócić 
uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnię. Ma to wpłynąć na zachowanie 
kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą się z ich obecnością.  

Pas zalecany powinien być wykorzystywany jedynie na mniej znaczących ogniwach sieci rowerowej 
(nie na głównych trasach) i na bocznych drogach. Używa się go z dwóch głównych powodów:  

□ Jako dodatek do ruchu mieszanego, aby zaznaczyć obecność rowerzystów, zwłaszcza tam, 
gdzie natężenie ruchu jest dość duże. Pas zalecany może być również używany w miejscach, 
gdzie trakt lub pas dla rowerów przekształca się w jezdnię o ruchu mieszanym.  

□ Jako alternatywa na wąskich ulicach, gdzie nie ma miejsca na pas dla rowerów czy trakt 
rowerowy, albo tam gdzie potrzebne jest miejsce na załadunek i rozładunek towarów. Czasami 
pas zalecany używany jest na krótkich odcinkach pasa dla rowerów, gdzie ulica ulega 
zwężeniu. 

Poniżej przedstawione są typowe rozwiązania. Mimo, że zazwyczaj stosuje się je na ciasnych 
miejskich ulicach, to mogą one być stosowane również na mniejszych drogach poza terenem 
zabudowanym. 

□ Pas zalecany może być używany po obu stronach bocznych dróg lub ulic 
dwukierunkowych, pozostawiając główny ruch w środku, bez oznaczenia linii środka jezdni. 
Samochody jadą pasem zalecanym i wyprzedzają rowerzystów środkiem jezdni. 

□ Pas zalecany jest często używany na wąskich ulicach jednokierunkowych, zgodnie z 
kierunkiem ruchu, lub w kierunku przeciwnym, aby zwrócić uwagę na ruch rowerów pod 
prąd.6.  

□ Pas zalecany może być również zaprojektowany jako strefa wygodnej nawierzchni na 
brukowanych ulicach.  

□ W zależności od założeń projektowych stosuje się różne wersje oznakowanie poziomego, 
symboli i malowania kolorem. Praktyka w tym zakresie kształtowała się w drodze ewolucji.  

□ Pierwotnie sądzono, że efekt wizualny powinien być tak silny jak to tylko możliwe, aby 
zapewnić maksymalną widoczność i bezpieczeństwo rowerzystów. Używano oznaczeń liniowych 
(innych niż stosowane dla pasów dla rowerów) i o takiej samej jak pas dla rowerów szerokości. 
Stosowano również malowanie na określony kolor (taki sam lub odmienny od stosowanego w 
przypadku pasów dla rowerów). Inne przypadki obejmowały kombinowanie malowania  
i oznaczeń liniowych, najczęściej z namalowanym symbolem roweru.  

□ Jednakże pas zalecany w takiej formie mocno przypomina pas dla rowerów, z drobnymi 
jedynie różnicami zmieniającymi jego charakter prawny. Doświadczenie wskazuje, że prowadzi 
to do zamieszania w głowach wszystkich użytkowników, w tym rowerzystów, rodząc 
wątpliwości co do ich praw i obowiązków. Powoduje to ryzyko nieporozumień dotyczących 
pierwszeństwa i rodzi problemy zakresu odpowiedzialności. Argumentowano również, że takie 
podejście dewaluuje ideę normalnych pasów dla rowerów. 

□ Obecnie obowiązuje tendencja rozróżniania pasów zalecanych od pasów dla rowerów  
w sposób tak jasny jak to tylko możliwe. Oznaczenia ograniczają się więc jedynie do kilku 
symboli, takich jak symbol roweru lub strzałka. Powinny one pojawiać się w regularnych 
odstępach, aby zapewnić wizualną ciągłość (około 50 m) Zakładany wpływ psychologiczny 
występuje stale, a nowe oznakowanie samo z siebie przyciąga uwagę. Służy to także 
ostrzeganiu przechodzących przez jezdnię pieszych o obecności rowerzystów na drogach 
lokalnych, gdzie brak jest przejść dla pieszych.  

                                              
5 Znana również pod nazwą pasa nieobowiązkowego, pasa sugerowanego (non-compulsory lane, suggestion 
lane, Angebotsstreifen, bande de suggestion, suggestiestrook) 
6 Zobacz materiał JAZDA ROWEREM POD PRĄD  
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Pas zalecany i pas zalecany prowadzący pod prąd (zdjęcie: D. Dufour) 

Kwestie do rozważenia 

Mocne strony 

Widoczna i elastyczna przestrzeń dla rowerzystów  

□ Pas dla rowerów jest zarezerwowaną przez prawo strefą komfortu (wygody), poprawiającą 
widoczność, bezpieczeństwo i spokój 

□ Pas dla rowerów jest rozwiązaniem elastycznym dla rowerzystów, którzy mogą przeciąć jezdnię 
w dowolnym miejscu (inaczej niż w przypadku fizycznie wydzielonych tras rowerowych). 

□ Pas dla rowerów pozwala rowerzystom ominąć ruch stojący w korku łatwiej niż w ruchu 
mieszanym. 

Niski koszt i elastyczne rozwiązania infrastruktury na istniejących drogach  

Pas dla rowerów jest rozwiązaniem łatwym, szybkim i niedrogim we wdrożeniu i utrzymaniu 
(wymaga tylko oznaczeń na drodze). 

□ Pas dla rowerów wymaga mniej miejsca niż trakt dla rowerów i może być częściej stosowany  
w miastach, gdzie brakuje miejsca na trakty rowerowe. 

Słabe strony: 

Zagrożenia związane z elastycznymi rozwiązaniami 

□ Z uwagi na ich praktyczne zalety, planiści mogą próbować uciekać się do pasów dla rowerów  
w sytuacjach, które aż proszą się o drogę rowerową, albo ograniczać szerokość poniżej 
bezpiecznego minimum, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca.  

□ Pasy dla rowerów mogą być wyznaczane tam, gdzie łatwo je tworzyć i kończyć się w miejscach 
trudnych albo przed skrzyżowaniami, pozostawiając rowerzystów samych sobie. Zakłóca to 
ciągłość sieci i powoduje, że czarne punkty stają jeszcze bardziej niebezpieczne.  

□ Ponieważ nie ma żadnego fizycznego oddzielenia, pas dla rowerów łatwo przyciąga nielegalnie 
parkujących, a także zaopatrzenie (ładowanie i rozładunek towarów). Dzieje się tak zwłaszcza 
wtedy, gdy szerokość pasa przekracza 2 metry. W najbardziej ruchliwych częściach miasta 
wymaga to ścisłej i intensywnej kontroli policji i straży miejskiej.  

□ Gruz (żwir), resztki szkła łatwo zbierają się na pasach dla rowerów, spychane przez podmuchy 
powietrza wywołane przez przejeżdżające pojazdy, a także dlatego, gdy są zmiatane na bok po 
kolizji. Zwiększa to ryzyko przebicia opony i wypadku. Służby sprzątające ulice powinny 
zwracać szczególną uwagę na pasy dla rowerów. 

Złudne poczucie bezpieczeństwa w miastach początkujących  

□ Pas dla rowerów daje kierowcom wrażenie, że już nie muszą zwracać uwagi na rowerzystów. W 
rezultacie wyprzedzają ich zbyt szybko lub zbyt blisko i nie są przygotowani na gwałtowne 
manewry. Ryzyko to jest większe w MIASTACH POCZĄTKUJĄCYCH, gdzie kierowcy mają 
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ograniczone doświadczenie z zachowaniem rowerzystów i zazwyczaj sami nie jeżdżą na 
rowerze. Jeżeli jezdnia w związku z tworzeniem pasa dla rowerów jest poszerzana, powoduje 
to nawet zwiększenie prędkości jazdy na danej ulicy. 

□ Tam, gdzie droga ulega zwężeniu, samochody często wjeżdżają na pas dla rowerów, zwłaszcza 
tam gdzie liczba rowerzystów jest mała. 

Opcje alternatywne 

□ USPOKOJENIE RUCHU, jeżeli brakuje miejsca, a warunki mogą ulec zmianie 

□ ULICE ROWEROWE dla głównych tras w cichych dzielnicach mieszkaniowych  

□ TRAKTY ROWEROWE dla bardziej ruchliwych ulic  

□ RUCH ROWEREM POD PRĄD na ulicach jednokierunkowych  

□ PASY DLA AUTOBUSÓW na trasach przebiegu linii autobusowych. 
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