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etap 2.
projekt realizacyjny
2.1   konsultacje ze specjalistami:
 2.1.1 Pełnomocnik Prezydenta M.St. Warszawy ds. Rozwoju 
          Transportu Rowerowego,
 2.1.2 Miejski Inżynier Ruchu,
 2.1.3 konsultacje z rowerzystami na forum Stowarzyszenia 
          “Zielone Mazowsze”;
2.2   opracowanie grafiki informacji wizualnej i elementów oznakowania   
        poziomego: 
 2.2.1 katalog zestandaryzowanych oznaczeń poziomych dróg 
          rowerowych:
  2.2.1.1  znak rowerzysty:
   2.2.1.1.1 wersja 1.
   2.2.1.1.2 wersja 2.
   2.2.1.1.3 wersja 3.
  2.2.1.2 strzałka,
  2.2.1.3 akustyczny znak ostrzegawczy:
   2.2.1.3.1 wersja 1.
   2.2.1.3.2 wersja 2.
  2.2.1.4 linia separująca od chodnika (na bazie P-7b),
  2.2.1.5 linia separująca od jezdni (P-2),
  2.2.1.6 linia środkowa (P-1),
  2.2.1.7 linia krawędziowa (P-7a i P-7b),
  2.2.1.8 kolorowa nawierzchnia;
2.3   opracowanie brył i detalu:
 2.3.1 prefabrykowana płyta ze znakiem rowerzysty, strzałką 
          kierunkową oraz akustycznym znakiem ostrzegawczym;
2.4   opracowanie zasad stosowania systemu:
 2.4.1 droga rowerowa samodzielna oraz droga rowerowa oddzie-
          lona mechaniczne od chodnika,
 2.4.2 droga rowerowa w ciągu pieszo-rowerowym separowanym   
          graficznie,
 2.4.3 droga rowerowa w ciągu pieszo-rowerowym bez separacji,
 2.4.4 droga rowerowa na jezdni o ruchu uspokojonym,
 2.4.5 droga rowerowa na pasie wydzielonym z jezdni,
 2.4.6 przejazd rowerowy przez jezdnię,
 2.4.7 droga rowerowa w miejscach objętych ochroną 
          konserwatorską,
 2.4.8 miejsca przeznaczone do parkowania rowerów; 
2.5   makiety w skali 1:1;
2.6   wybór materiałów i technologii;
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wstęp
Szanowni Państwo,

Za pomocą dobrze zaprojektowanej poziomej informacji wizualnej 
jesteśmy w stanie wskazać rowerzystom ich miejsce w ruchu dro-
gowym tak, aby ułatwić im poruszanie się po mieście, jak również 
by zaistnieli oni w świadomości kierowców oraz pieszych jako ważni
a przede wszystkim równouprawnieni współużytkownicy drogi. 

Oddajemy do Państwa rąk drugi etap projektu realizacyjnego ele-
mentów oznakowania poziomego dróg rowerowych w Warszawie.
Jest to projekt realizacyjny, czyli kompletny zestaw znaków i reguł 
ich stosowania na drogach rowerowych, który w naszym przekona-
niu ułatwi korzystanie z sieci dróg rowerowych w Warszawie oraz 
przyczyni się do zapewnienia wystarczającego poziomu bezpie-
czeństwa dla wszystkich uczestników ruchu w mieście.
Określenie zasad oznakowania przed wybudowaniem dróg rowero-
wych ma ten ogromny atut, że od samego początku inwestycję moż-
na realizować w oparciu o przyjęty wzorzec. Jednak w sytuacji, gdy 
sieć dróg rowerowych już isnieje, wprowadzenie standardu ich ozna-
kowania musi się odbywać dwupłaszczyznowo. Z jednej strony 
wszelkie nowe drogi należy budować już w przyjętym standardzie 
oznakowania. Z drugiej należy wyznaczyć standard przejściowy dla 
dróg już istniejących, który niedużym nakładem środków umożliwi 
natychmiastowe wprowadzenie najważniejszych elementów opra-
cowanego standardu, ale tylko do czasu, gdy remont/modernizacja 
danej drogi będzie okazją do zaaplikowania przyjętego standardu.

Poniższe opracowanie zawiera spis elementów (zilustrowanych 
i zwymiarowanych) zaprojektowanego standardu oznakowania 
poziomego dróg rowerowych dla m.st. Warszawy oraz zasady 
ich stosowania w określonych sytuacjach. 

Życzymy miłej lektury.

Nieformalny zespół projektowy w składzie:
Marek Kultys i Olga Surawska
www.surawskakultys.com
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2. projekt realizacyjny / 2.1 konsultacje 
ze specjalistami
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2.1.1 
konsultacja 
z Pełnomocnikiem Prezydenta M.St. Warszawy 
ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta M.St. Warszawy ds. Rozwoju
Transportu Rowerowego, panem Stanisławem Plewako, oraz jego współ-
pracownikiem, panem Markiem Utkinem, odbyło się w Biurze Drogownictwa 
i Komunikacji Urzędu M.St. Warszawy dnia 27.08.2007, a więc jeszcze na 
etapie researchu.

 Na spotkaniu przedstawiliśmy:
- zaprojektowany przez nas Warszawski System Informacji Wizualnej dla   
  Rowerzystów - projekt konkursowy, którego częścią było oznakowanie 
  poziome dróg rowerowych w Warszawie. Rozwinięciem tej właśnie części 
  jest poniższy projekt,
- zaobserwowane przez nas problemy związane z oznakowaniem dróg 
  rowerowych w Warszawie,
- wykonany przez nas za granicą research na temat oznakowania dróg 
  rowerowych w Zurychu.

 Wnioski z konsultacji:
- należy zaproponować specjalne rozwiązania dla poszczególnych typów 
  dróg rowerowych, jakie występują lub są planowane w Warszawie, 
  uwzględniając specyfikę ruchu jaki się na każdej z nich odbywa:
 - droga rowerowa samodzielna,
 - droga rowerowa separowana mechanicznie od chodnika,
  - ciąg pieszo-rowerowy separowany graficznie,
 - ciąg pieszo-rowerowy wspólny (nieseparowany),
 - drogi samochodowo-rowerowe wspólne 
   (drogi o ruchu uspokojonym),
 - drogi rowerowe wydzielone z jezdni
   (graficznie separowane pasy rowerowe);
- należy przemyśleć aspekt technologiczno-użytkowy wykonania płyty 
  prefabrykowanej ze znakiem rowerzysty - zwłaszcza kwestię doboru
  materiału, z jakiego wykonany byłby znak rowerzysty oraz wszelkich
  czynników środowiskowo-pogodowych, na jakie były narażny,
- należy skonsultować projekt proponowanego znaku graficznego rowe-
  rzysty z Miejskim Inżynierem Ruchu odnośnie kwestii ograniczeń praw-
  nych związanych z zastosowaniem go na drogach w Warszawie.
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2.1.2 
konsultacja 
z Miejskim Inżynierem Ruchu

Spotkanie z Miejskim Inżynierem Ruchu, panem Januszem Galasem, oraz 
jego współpracownikiem, panią Joanną Drążkiewicz, odbyło się w Biurze 
Drogownictwa i Komunikacji Urzędu M.St. Warszawy dnia 26.10.2007.

 Na spotkaniu przedstawiliśmy:
- zaprojektowany przez nas Warszawski System Informacji Wizualnej dla   
  Rowerzystów - projekt konkursowy, którego częścią było oznakowanie 
  poziome dróg rowerowych w Warszawie,
- “research” - etap 1. poniższego projektu wraz z:
 - analizą przepisów wyznaczających ramy projektowania oznako-
   wania poziomego dróg rowerowych (rozdział 1.1.1),
 - zaobserwowanymi przez nas problemy związane z oznakowa-
   niem dróg rowerowych w Warszawie (1.1.2),
  - wykonany przez nas za granicą research oznakowania dróg 
   rowerowych w Genewie, Londynie, Bazylei i Zurychu (1.1.3),
 - proponowanymi przez nas elementami oznakowania poziomego
    dróg rowerowych (1.2.2).

 Wnioski z konsultacji:
- zdecydowane poparcie dla elementów projektu oznakowania:
 - strzałek pomagających w orientacji w biegu drogi rowerowej,
 - odblaskowego  “uczulacza”,
 - znaku P-23 umieszczonego na prefabrykowanej płycie (należy 
   dostosować wielkość płyty do wielkości kostki brukowej oraz płyt 
   chodnikowych),
 - stosowania nawierzchni asfaltowej dla całej sieci dróg rowerowych 
   (miejscami w kolorze czerwonym),
- istnieje konieczność przedstawienia proponowanego nowego znaku rowe-
rzysty (znaku P-23) do akceptacji w Ministerstwie Transportu,
- istnieje konieczność przedstawienia proponowanego nieistniejącego znaku 
“uczulacza” do zatwierdzenia w Ministerstwie Transportu,
- należy opracować szczegółowy podręcznik stosowania proponowanego 
standardu oznakowania dróg rowerowych miejskich,
- należy skonsultować proponowany standard z przyszłymi użytkownikami 
  (przede wszystkim z warszawskimi rowerzystami),
- należy skonsultować projekt od strony technicznej z Zarządem Dróg Miej-
  skich lub bezpośrednio z producentami/wykonawcami,
- istnieje możliwość przedstawienia proponowanego standardu oznakowa-
  nia poziomego dróg rowerowych do akceptacji w Ministerstwie Transportu 
  i zatwierdzenia go jako standardu ogólnopolskiego.



2. projekt realizacyjny / 2.1 konsultacje ze specjalistami

2.1.3 
konsultacje 
z rowerzystami na forum
Stowarzyszenia “Zielone Mazowsze”

Konsultacje projektu z rowerzystami odbędą się na forum internetowym 
Stowarzyszenia “Zielone Mazowsze” po przygotowaniu projektu oznako-
wania poziomego dróg rowerowych. 

Konsultacje z rowerzystami będą trwały w czasie wprowadzania poprawek 
do projektu, co przewidziane jest w etapie 3 projektu realizacyjnego ele-
mentów oznakowania poziomego dróg rowerowych. Dzięki temu wnioski
z konsultacji będziemy mogli wykorzystać do dokonania niezbędnych 
z punktu widzenia użytkowiników poprawek. 

Wnioski z konsultacji z rowerzystami znajdą się w folderze dokumentują-
cym etap 3. poniższego projektu.
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2. projekt realizacyjny / 2.2 opracowanie 
grafiki informacji wizualnej 
i elementów oznakowania poziomego   
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2.2.1 
katalog zestandaryzowanych 
oznaczeń poziomych dróg rowerowych

Na potrzeby systemu oznakowania poziomego dróg rowerowych w War-
szawie opracowaliśmy katalog zestrandaryzowanych znaków graficznych:

2.2.1.1  znak rowerzysty
 ogólny znak rozpoznawczy dróg rowerowych w Warszawie będący  
 wariacją znaku P-23 (co dopuszcza § 91.3 Rozporządzenia Minis-
 trów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31  
 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych);
 znak w trzech wariantach rozmiarowych, aplikowanych w zależ-
 ności od rodzaju nawierzchni i typu drogi rowerowej;
 wymaga zaakceptowania przez Ministerstwo Transportu,
2.2.1.2	 strzałka
 odpowiednik znaków P-8a i P-8b przystosowany do skali dróg 
  rowerowych w dwóch wariantach rozmiarowych aplikowanych 
 w zależności od rodzaju nawierzchni i typu drogi rowerowej;
 wymaga zatwierdzenia przez Ministerstwo Transportu,
2.2.1.3 akustyczny znak ostrzegawczy
 czyli tzw. “uczulacz” w dwóch wariantach rozmiarowych;
 aplikacja w zależności od nawierzchni i typu drogi rowerowej;
 wymaga zatwierdzenia przez Ministerstwo Transportu,
2.2.1.4	 linia	separująca	od	chodnika	(na	bazie	P-7b)
 wyznacza granicę pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem w ciągu 
 pieszo-rowerowym separowanym graficznie; aplikowana na każdym 
 typie nawierzchni; opatrzona pieczęcią ze znakiem rowerzysty;
 może wymagać zaakceptowania przez Ministerstwo Transportu,
2.2.1.5	 linia	separująca	od	jezdni	(P-2)
 wyznacza granicę pomiędzy drogą rowerową a jezdnią w przypadku 
 pasa rowerowego wydzielonego z jezdni; znak akustytczny,
2.2.1.6	 linia	środkowa	(P-1)
 rozdziela pasy ruchu na drodze rowerowej dwukierunkowej w miejs-
 cach podwyższonego ryzyka kolizji (przed przejściem dla pieszych,
 przejazdem rowerowym przez jezdnię itp.);
 aplikowana na każdym typie nawierzchni,
2.2.1.7	 linia	krawędziowa	(P-7a	i	P-7b)
 wyznacza granice boczne poszczególnych typów drogi rowerowej;
 aplikowana na każdym typie nawierzchni,
2.2.1.8	 kolorowa	nawierzchnia
 ostrzega uczestników ruchu samochodowego o ruchu rowerowym
 odbywającym się na wyznaczonym pasie jezdni;
 aplikacja na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni.
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2.2.1.1 
znak rowerzysty 

wersja 1.  (2.2.1.1.1)
stosowanie: na drogach rowerowych o nawierzchni modułowej, 
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
materiał:  biała masa termoplastyczna,
podłoże:  prefabrykowana płyta betonowa,
wymiary: szerokość: 420mm / wysokość: 370mm / grubość: 1-2mm;
  (wymiary samego znaku),     
rozmieszczenie: znak rowerzysty będzie występował na początku drogi, 
   a następnie:
  - co 25 metrów w przypadku drogi jednokierunkowej,
  - na drodze dwukierunkowej naprzemiennie: co 40 metrów  
    na pasie i co 20 metrów w stosunku do sąsiedniego pasa;
rysunek w skali 1:10
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500
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500
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2.2.1.1 
znak rowerzysty

wersja 2. (2.2.1.1.2)
stosowanie: na drogach rowerowych o nawierzchni asfaltowej:
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
materiał:  biała masa termoplastyczna,
podłoże: nawierzchnia asfaltowa drogi,
wymiary: szerokość: 600mm / wysokość: 530mm / grubość: 1-2mm,
rozmieszczenie: znak rowerzysty będzie występował na początku drogi, 
  a następnie:
  - co 25 metrów w przypadku drogi jednokierunkowej,
  - na drodze dwukierunkowej naprzemiennie: co 40 metrów  
    na pasie i co 20 metrów w stosunku do sąsiedniego pasa;
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.1 
znak rowerzysty

wersja 3. (2.2.1.1.3)
stosowanie: na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni z    
  częstotliwością określoną prawem o ruchu drogowym,
materiał:  biała masa termoplastyczna,
podłoże: czerwona nawierzchnia asfaltowa drogi rowerowej,
wymiary: szerokość: 110mm / wysokość: 200mm / grubość: 2-3mm,
rozmieszczenie:  zgodnie z zasadami oznakowania poziomego dróg rowe-
  rowych określonych w Prawie o Ruchu Drogowym oraz   
  odpowiednich Rozporządzeniach;
rysunek w skali 1:20
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2.2.1.2 
strzałka

stosowanie: - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
materiał:  biała masa termoplastyczna,
podłoże:  prefabrykowana płyta betonowa,
wymiary: szer.: max.: 407mm / wys. max.: 383mm / grubość: 1-2mm;
  (wymiary samego znaku),
rozmieszczenie:  1m przed skrzyżowaniem i 0,5m za linią skrzyżowania;
rysunki w skali 1:10
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2.2.1.3 
akustyczny znak ostrzegawczy 
(“uczulacz”)

wersja 1. (2.2.1.3.1)
stosowanie: na drogach rowerowych o nawierchni modułowej:
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
  - tuż przed wjazdem na pas rowerowy wydzielony z jezdni 
    oraz zaraz po zjeździe z niego,
  - przed przejazdem rowerowym (P-11),
materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa,
podłoże:  prefabrykowana płyta betonowa,
wymiary: szerokość: 430mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm,
  (wymiary samego znaku),
rozmieszczenie:  w poprzek drogi 2m przed każdym przejściem dla pieszych,
  na najeździe na przejazd rowerowy P-11, na wjeździe i zjeź-
  dzie z pasa rowerowego wydzielonego z jezdni oraz general
  nie wszędzie tam, gdzie rowerzysta ma zachować wyjątkową 
  ostroż ność i czujność (nie wolno tego znaku nadużywać, 
  by pozostawał bodźcem wystarczająco wyrazistym);
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.3 
akustyczny znak ostrzegawczy 
(“uczulacz”)

wersja 2. (2.2.1.3.2)
stosowanie: na drogach rowerowych o nawierzchni asfaltowej:
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
  - tuż przed wjazdem na pas rowerowy wydzielony z jezdni 
    oraz zaraz po zjeździe z niego,
  - przed przejazdem rowerowym (P-11),
materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa,
podłoże: nawierzchnia asfaltowa drogi,
wymiary: - dla drogi rowerowej o szerokości 1,5m:
    szerokość: 1000mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm,
  - dla drogi rowerowej o szerokości 2m:
    szerokość: 1500mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm,
  - dla drogi rowerowej o szerokości 2,5m:
    szerokość: 2000mm / wysokość: 500mm / grubość: 6-8mm,
rozmieszczenie:  w poprzek drogi 2m przed każdym przejściem dla pieszych,
  na najeździe na przejazd rowerowy P-11, na wjeździe i zjeź-
  dzie z pasa rowerowego wydzielonego z jezdni oraz general
  nie wszędzie tam, gdzie rowerzysta ma zachować wyjątkową 
  ostroż ność i czujność (nie wolno tego znaku nadużywać, 
  by pozostawał bodźcem wystarczająco wyrazistym);
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.4
linia separująca 
drogę rowerową od chodnika 
(na bazie P-7b)

stosowanie: na drogach rowerowych separowanych graficznie od chod-
  nika o nawierzchni zarówno asfaltowej, jak i z kostki bru-
  kowej,
materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa, w masie co 2m  
  wyciśnięta pieczęć ze znakiem rowerzysty o szerokości   
  100mm,
podłoże: każda nawierzchnia drogi rowerowej separowanej graficz-
  nie od chodnika,
wymiary: szerokość: 120mm / grubość: 2-3mm,
rozmieszczenie:  na całej długości ciągu pieszo-rowerowego na bocznej kra-
  wędzi drogi rowerowej sąsiadującej z chodnikiem;
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.5
linia separująca 
pas rowerowy od jezdni (P-2)

stosowanie: na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni,
materiał:  biała masa termoplastyczna odblaskowa, akustyczna,
podłoże: każda nawierzchnia pasa rowerowego wydzielonego 
  z jezdni, 
wymiary: szerokość: 120mm / grubość: 2-3mm,
rozmieszczenie:  na całej długości pasa rowerowego wydzielonego z jezdni 
  na jego bocznej krawędzi sąsiadującej z pasem ruchu   
  samochodowego; 
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.6 
linia środkowa przerywana (P-1)
stosowanie: na dwukierunkowych drogach rowerowych o nawierzchni 
  zarówno asfaltowej jak i z kostki brukowej:
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
  - dwukierunkowe pasy rowerowe wydzielone z jezdni,
materiał:  - dla pasa rowerowego wydzielonego z jezdni:
     biała masa termoplastyczna odblaskowa, akustyczna,
  - dla pozostałych dróg rowerowych:
    biała farba odblaskowa;
podłoże: każda nawierzchnia drogi rowerowej,
wymiary: szerokość: 120mm / długość: 500mm w odstępach 500mm /
  / grubość:1-2mm,
rozmieszczenie:  w osi drogi rowerowej pomiędzy pasami przeciwnego
  ruchu rowerowego w następujących miejscach:
  - na drodze dwukierunkowej na jej początku na odległość 
    4m,
  - na drodze dwukierunkowej przed i po przejściu dla pie-
      szych na długość 4 m z każdej strony;
rysunek w skali 1:10
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2.2.1.7
linia krawędziowa (P-7a i P-7b)

stosowanie: na drogach rowerowych o nawierzchni zarówno asfaltowej, 
  jak i z kostki brukowej:
  - drogi rowerowe samodzielne,
  - drogi rowerowe separowane mechanicznie od chodnika,
  - drogi rowerowe separowane graficznie od chodnika,
  - pas rowerowy wydzielony z jezdni (tylko od strony 
    krawężnika),
materiał:  biała farba odblaskowa,
podłoże: każda nawierzchnia wymienionych dróg rowerowych,
wymiary: szerokość: 80mm / grubość: farby,
rozmieszczenie: na całej długości krawędzi bocznej drogi rowerowej w przy-
  padkach, gdy krawędź ta nie sąsiaduje z chodnikiem albo
   pasem ruchu samochodowego;
rysunek w skali 1:10

2.2.1.8
kolorowa nawierzchnia

stosowanie: na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni o nawierzchni 
  asfaltowej,
materiał:  lepiszcze syntetyczne barwione (np. “Kameleon”),
podłoże: nawierzchnia asfaltowa,
wymiary: cała szerokość pasa;
rysunek w skali 1:40
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2.3.1 
prefabrykowana płyta 
ze znakiem rowerzysty, strzałką kierunkową
oraz akustycznym znakiem ostrzegawczym

Idea wykorzystania prefabrykowanej płyty betonowej jako nośnika oznako-
wania na drogach rowerowych pochodzi od podobnych rozwiązań stosowa-
nych w Holandii i Londynie.

Jej zastosowanie gwarantuje standaryzację oznakowania w całej sieci dróg 
rowerowych oraz znacznie ułatwia aplikację. Dodatkowo w polskich warun-
kach może rozwiązać problem destrukcji oznaczeń malowanych na kostce 
brukowej, płycie chodnikowej lub jakiejkolwiek innej prefabrykowanej nawi-
erzchni modułowej, której dokonują niefrasobliwe ekipy remontowe.

Wymiary płyty: 
 50 x 50 x 6cm albo 8cm - w zależnośći od grubości kostki brukowej 
      lub płyty chodnikowej stosowanych na 
      drodze rowerowej;

Płyta betonowa umieszczana będzie na drogach rowerowych o nawierzchni
z kostki brukowej, płyty chodnikowej lub jakiejkolwiek innej nawierzchni mo-
dułowej:
  - droga rowerowa samodzielna oraz droga rowerowa oddzielona 
   mechaniczne od chodnika (2.4.1),
 - droga rowerowa w ciągu pieszo-rowerowym separowanym 
   graficznie (2.4.2);

Na prefabrykowanej płycie umieszczane będą następujące oznaczenia 
poziome wykonane z masy termoplastycznej:
 - znak rowerzysty (2.2.1.1.1),
 - strzałka kierunkowa (2.2.1.2),
 - akustyczny znak ostrzegawczy (2.2.1.3.1); 
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zasad stosowania systemu   
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2.4.1 
droga rowerowa samodzielna 
lub droga rowerowa oddzielona 
mechaniczne od chodnika

Stosowane elementy oznakowania poziomego:
 - znak rowerzysty na płycie betonowej dla nawierzchni modułowych
   lub bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej (2.2.1.1.1), (2.2.1.1.2),
 - strzałki na na płycie betonowej dla nawierzchni modułowych
   lub bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej (2.2.1.2),
 - akustyczny znak ostrzegawczy (“uczulacz”) na płycie betonowej  
   dla nawierzchni modułowych (2.2.1.3.1) lub bezpośrednio na na-
   wierzchni asfaltowej (2.2.1.3.2),
 - linia środkowa dla dróg dwukierunkowych(2.2.1.6),
 - linia krawędziwa po obu stronach drogi (2.2.1.7);
rysunek w skali 1:40
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2.4.2 
droga rowerowa w ciągu 
pieszo-rowerowym separowanym graficznie

Stosowane elementy oznakowania poziomego:
 - znak rowerzysty na płycie betonowej dla nawierzchni modułowych
   lub bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej (2.2.1.1.1), (2.2.1.1.2),
 - strzałki na na płycie betonowej dla nawierzchni modułowych
   lub bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej (2.2.1.2),
 - akustyczny znak ostrzegawczy (“uczulacz”) na płycie betonowej  
   dla nawierzchni modułowych (2.2.1.3.1) lub bezpośrednio na na-
   wierzchni asfaltowej (2.2.1.3.2),
 - linia linia separująca drogę rowerową od chodnika (na bazie P-7b)  
   od strony sąsiadującej z chodnikiem (2.2.1.4),
 - linia środkowa dla dróg dwukierunkowych (2.2.1.6),
 - linia krawędziwa od strony niesąsiadującej z chodnikiem (2.2.1.7),
 - zalecana kolorowa nawierzchnia w przypadku nowych dróg niewy-
   tyczanych na istniejących już nawierzchni (2.2.1.8);
rysunki w skali 1:40
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2.4.3 
droga rowerowa w ciągu 
pieszo-rowerowym bez separacji

Brak elementów oznakowania poziomego,
ruch odbywa się na zasadach ogólnych;

2.4.4 
droga rowerowa 
na jezdni o ruchu uspokojonym

Brak elementów oznakowania poziomego,
ruch odbywa się na zasadach ogólnych;
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2.4.5 
droga rowerowa 
na pasie wydzielonym z jezdni

Stosowane elementy oznakowania poziomego:
 - znak rowerzysty bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej   
   (2.2.1.1.3),
 - linia linia separująca drogę rowerową od jezdni (P-2) od strony    
   sąsiadującej z pasem dla samochodów (2.2.1.4),
 - linia środkowa w przypadku pasa dwukierunkowego (2.2.1.6),
 - kolorowa nawierzchnia na całej długości i szerokości pasa 
   rowerowego (2.2.1.8),
 - tuż przed wjazdem na pas i zjazdem z pasa akustyczny “uczulacz”
   na płycie (2.2.1.3.1) lub nanoszony na asfalt (2.2.1.3.2);
rysunek w skali 1:40
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2.4.6 
przejazd rowerowy oznaczony znakiem P-11

Stosowane elementy oznakowania poziomego oprócz określonych przez 
prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury 
i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych:
 - kolorowa nawierzchnia na całej powierzchni przejazdu 
   rowerowego (2.2.1.8),
 - akustyczny znak ostrzegawczy (“uczulacz”) na płycie betonowej  
   dla nawierzchni modułowych (2.2.1.3.1) lub bezpośrednio na na-
   wierzchni asfaltowej (2.2.1.3.2) umieszczony bezpośrednio przed 
   najazdem na przejazd rowerowy,
 - znak rowerzysty na płycie betonowej dla nawierzchni modułowych
   (2.2.1.1.1) lub bezpośrednio na nawierzchni asfaltowej, (2.2.1.1.2) 
   w odległości 0,5m od “uczulacza” (2.2.1.3);
rysunek w skali 1:40
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2.4.7 
droga rowerowa 
w miejscach objętych 
ochroną konserwatorską

Z punktu widzenia projektanta informacji wizualnej oznakowanie poziome 
dróg rowerowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską może być 
zorganizowane na dwóch poziomach:
 - ruch rowerowy powinien być lokowany w miarę możliwości tylko 
   na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni, gdzie oznakowanie 
   poziome i tak już istnieje i decyzje konserwatorskie nie mają na to 
   żadnego wpływu; aby jednak nie czynić pasów rowerowych zbyt 
   agresywnymi wizualnie, można zrezygnować z kolorowej nawierz-
   chni (2.2.1.8), pod warunkiem jednak, że nie będą to odcinki długie
   a rezygnacja z koloru będzie umotywowana poważnymi względami 
   estetycznymi - należy pamiętać bowiem, że decyzja o tworzeniu 
   wyjątku w regularnym systemie znaków wpłynie na obniżenie czy-
   telności systemu, co przełoży się bardzo niekorzystnie na bezpie-
   czeństwo rowerzystów na danym odcinku pasa rowerowego, które-
   go dotyczyłby wyjątek od reguły,
 - ruch rowerowy nie dający się lokwać na pasach rowerowych wy-
   dzielonych z jezdni  powinien się odbywać na zasadach ogólnych
   bez oznaczeń poziomych.

2.4.8 
miejsca przeznaczone
do parkowania rowerów

Brak elementów oznakowania poziomego.
Jeżeli jakiekolwiek oznakowanie może być potrzebne, to tylko pionowe, by 
miejsce przeznaczone do zaparkowania roweru było widzoczne z pewnej 
odgległości - informacja bezpośrednio w miejscu parkowania nie miałaby 
innego sensu poza czysto dekoracyjnym;
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2.5.1 
makiety w skali 1:1

Powstały gipsowe makiety:
 - prefabrykowanej płyty ze znakiem rowerzysty z masy termo-
   plastycznej (2.2.1.1.1),
 - prefabrykowanej płyty z przykładową strzałką z masy termo- 
   plastycznej (2.2.1.2),
 - prefabrykowanej płyty z akustycznym znakiem ostrzegawczym
   z masy termoplastycznej, czyli z tzw. “uczulaczem” (2.2.1.3.1).
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2.6.1 
wybór materiałów i technologii

Materiały, z których wykonane będą poszczególne elementy oznakowania 
określone zostały w poprzednich częściach w punktach 2.2 oraz 2.3.

Poniżej spis materiałów i technologii stosowanych do wykonania i aplikacji 
zaprojektowanych elementów oznakowania poziomego:
- prefabrykowana płyta betonowa (2.3.1) wykonana w technologii betonu   
  wibroprasowanego umożliwiającej zastosowanie jej w ruchu rowerowym 
  i pieszym; stosuje się ją jako nośnik znaku rowerzysty (2.2.1.1.1) oraz 
  strzałek (2.2.1.2) na drogach rowerowych o nawierzchni modułowej;
  potencjalny producent: Investim S.A.
- znakowanie poziome białą masą termoplastyczną:
 - znak rowerzysty (2.2.1.1.1) i strzałki (2.2.1.2) nanoszone na prefa-
   brykowaną płytę betonową; (grubość termoplastu: ok. 1-2mm),
 - znak rowerzysty (2.2.1.1.2), (2.2.1.1.3) i strzałki (2.2.1.2) nanoszo-
   ne na nawierzchnię asfaltową drogi rowerowej; (grubość: 1-2mm,
   na pasach rowerowych wydzielonych z jezdni grubość ok. 2-3mm),
 - linia ciągła separująca pas rowerowy od jezdni (2.2.1.5), linia ciągła 
   separująca drogę rowerową w ciągu pieszoro-werowym separowa-
   nym graficznie (2.2.1.4) oraz linia środkowa przerywana (2.2.1.6)
    na dwukierunkowym pasie rowerowym wydzielonym z jezdni nano-
   szona na nawierzchnię asfaltową drogi rowerowej (grubość ok. 
   2-3mm); linia separująca drogę rowerową w ciągu pieszo-rowero-
   wym (2.2.1.4) może być dodatkowo opatrzona pieczęcią ze zna-
   kiem rowerzysty wyciskaną w termoplaście,
 - “uczulacz”, czyli akustyczny znak zwiększający czujność rowerzy-
   sty nanoszony bezpośrednio na nawierzchnię asfaltową (2.2.1.3.2) 
   lub prefabrykowaną płytę betonową (2.2.1.3.1); (grubość: 6-8mm),
 - na oba typy linii (2.2.1.4) i (2.2.1.5) oraz na “uczulacza” (2.2.1.3) 
   z masy termoplastycznej nanoszone są dodatkowo mikorokule 
   szklane w celu uzyskania odblaskowości;
  potencjalny producent i wykonawca: Grawil Sp. z o.o.
- znakowanie poziome białą farbą odblaskową:
 - linia krawędziowa drogi rowerowej (2.2.1.7),
 - linia środkowa dwukierunkowej drogi rowerowej samodzielnej lub 
   w ciągu pieszo-rowerowym (2.2.1.6),
 - standardowe znaki drogowe stosowane na drogach rowerowych:
   P-10 (przejście dla pieszych) i P-11 (przejazd rowerowy);
  potencjalny wykonawca: Grawil Sp. z o.o.
- asfalt barwiony na czerwono w masie (2.2.1.8) lub powierzchniowo stoso-
  wany jako nawierzchnia pasów rowerowych wydzielonych z jezdni, przejaz-
  dów rowerowych oznaczonych znakiem P-11 oraz docelowo wszystkich   
  dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej;
  potencjalny producent i wykonawca: PRDM S.A. w Nowym Sączu.


