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Koncepcja układu ścieżek rowerowych  w Lubartowie – kwiecień 2016 

 
 

     PRZEDMIOT UMOWY 
„Opracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie” 

 
 

Zamawiający:  
Miasto Lubartów                                                                                                              

z siedzibą 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 
 
 

Wykonawca:  
M&G Consulting Marketing                                                                                           

z siedzibą 01-391 Warszawa, ul. Anieli Krzywoń 6 lok. 108 
 

 
UMOWA nr BZP.272.9.2016,  zawarta w dniu 02.03.2016 r. w Lubartowie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60, tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm., Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 j. t.  z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz.150 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 nr 190, poz. 1606 z późn. zm., tekst jednolity, Dz. U. z 

2015, poz. 469).  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w tym 

zmiany Ustawy z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania  I realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 z późn. zm.). 

ORAZ INNE. 

 

 

 

 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE (USTAWY)  
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 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE (ROZPORZĄDZENIA)  

Rozporządzenie 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. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, 

poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.       w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (opublikowane w dniu 6 

sierpnia 2013 r. w Dz. U. z 2013 r.  poz. 891). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).   

ORAZ INNE. 
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ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Analiza warunków terenowych i demograficznych. 
 Analiza stanu technicznego pasów drogowych. 

 Analiza natężenia ruchu (samochodowego, pieszego i rowerowego). 

 Uwzględnienie istniejącego zagospodarowania terenu ulic. 
 Uwzględnienie obowiązujących warunków planistycznych. 

 Uwzględnienie warunków prawno-technicznych. 

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z analizą pozyskanych informacji 
(raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych). 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych Wykonawca 
opracuje: 

 koncepcję układu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
Po uzgodnieniu z Zamawiającym zostanie opracowana koncepcja projektowa 

obejmującą m.in.: 

 wytyczenie przebiegu tras rowerowych w pasach drogowych wraz                          z 
infrastrukturą towarzyszącą w tym lokalizacja parkingów rowerowych; 

 określenie styków planowanych tras/ścieżek rowerowych z Gminą Lubartów. 

powiązanie planowanego układu ścieżek rowerowych w Lubartowie z trasami 
rowerowymi wokół Lubartowa i okolic. 

 



 
Koncepcja układu ścieżek rowerowych  w Lubartowie – kwiecień 2016 

 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI (Umowa podpisana w dniu 02.03.2016 r.) 
1. Analiza dokumentów strategicznych i planistycznych oraz dokumentacji projektowej oraz 

planistycznej: 03.03 – 01.04.2016 r.; 
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej: 04.04 – 07.04.2016 r.; 
3. Spotkanie w Urzędzie Miasta Lubartów z Zamawiającym w sprawie omówienia metodyki realizacji 

umowy wraz z pozyskaniem materiałów i informacji: 07.04.2016 r.; 
4. Analiza pozyskanych informacji i materiałów oraz opracowanie metodologii przeprowadzenia 

konsultacji społecznych: 08.04 – 11.04.2016 r.; 
5. Uzgodnienie z Zamawiającym metodyki przeprowadzenia konsultacji społecznych: 13.04.2016 r.; 
6. Spotkanie w Urzędzie Miasta Lubartów z Zamawiającym oraz przedstawicielami zarządów dróg,  

zarządów terenów, policji, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych: 20.04.2016 r.; 
7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych: 21.04 – 28.04.2016 r.; 
8. Spotkanie w Urzędzie Miasta Lubartów z Zamawiającym oraz przedstawicielami zarządów dróg,  

zarządów terenów, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych: 05.05.2016 r.; 
9. Przekazanie dla Zamawiającego raportu z konsultacji społecznych: 12.05.2016 r.; 
10. Pozyskanie opinii od zarządców dróg w zakresie planowanych inwestycji: 16.05.2016 r.; 
11. Opracowanie mapy inwentaryzacyjnej oraz inwestycyjnej dla infrastruktury rowerowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą: 12.04 – 21.05.2016 r.;  
12. Spotkanie w Urzędzie Miasta Lubartów z Zamawiającym w sprawie przedstawienia i omówienia 

przedmiotowego opracowania: 23.05.2016 r.; 
13. Uzgodnienie z Zamawiającym zakresu opracowania: 27.05.2016 r.; 
14. Zakończenie i przekazanie przedmiotu umowy: do 30.05.2016 r. 
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Wydzielona ścieżka (droga) rowerowa w terenie zabudowanym [WSR] 

        jest to ścieżka rowerowa oddzielona zieleńcem, przebrukowaniem itp. od chodnika lub ciągu pieszego 
oraz od jezdni dla ruchu samochodowego. Oznaczona jest znakiem nakazu C-13 oraz znakiem P-23. 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH 
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH 

Wydzielona ścieżka (droga) rowerowa w terenie niezabudowanym [WSR] 



OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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Ścieżka rowerowa (SR) 
jest to pas terenu poza jezdnią o utwardzonej nawierzchni przeznaczony do ruchu rowerów (jedno lub 
dwukierunkowego), prowadzony obok ciągu pieszego. Oddzielenie od ciągu pieszego (chodnika) może być 
wykonane w formie  linii między pasami nawierzchni przeznaczonej dla pieszych  i rowerzystów, w formie 
nawierzchni o odmiennej fakturze i/lub kolorze, bądź też  poprzez wzajemne wysokościowe przesunięcie 
powierzchni dla pieszych i rowerzystów. Oznaczona znakiem nakazu (C-13|C-16) oraz znakiem P-23. 

 



OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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Ciąg pieszo-rowerowy (droga dla pieszych i rowerów) [CPR] 
jest to wydzielona powierzchnia poza jezdnią do wspólnego ruchu pieszych i rowerów, z pierwszeństwem 
ruchu pieszego i podporządkowaniem ruchu rowerowego ruchowi pieszemu, oznaczona odpowiednimi 
znakami drogowymi. W Polsce występuje kombinacja znaku C-13 / C-16 (droga dla rowerów / droga dla 
pieszych. Oba symbole – pieszych i roweru są umieszczone na jednej tabliczce i podzielone kreską poziomą.  
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Pasy ruchu dla rowerów (PR) 

       część jezdni przeznaczona wyłącznie dla  ruchu rowerowego w jednym kierunku,                                                    
oznaczona znakiem poziomym P-23 rower oraz linią pojedynczą przerywaną P-1. 

 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  

 
  w terenie zabudowanym 

 
        w terenie niezabudowanym 



Koncepcja układu ścieżek rowerowych  w Lubartowie – kwiecień 2016  

Kontrapas (pas rowerowy ,,pod prąd”) KP 

       wydzielony w jezdni jednokierunkowy pas ruchu rowerowego, przeznaczony dla rowerów, w kierunku 
przeciwnym do obowiązującego ruchu samochodowego. Droga jednokierunkowa z kontrapasem 
rowerowym powinna być oznakowana: z jednej strony znakiem D-3 – „droga jednokierunkowa” oraz 
tabliczką T-22 – nie dotyczy rowerów jednośladowych. Z drugiej strony znakiem B-2 „zakaz wjazdu” 
oraz tabliczką T-22 „nie dotyczy rowerów jednośladowych” oraz oznaczona znakiem poziomym P-23. 

 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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Trasa rowerowa dwukierunkowa na nieczynnym nasypie kolejowym/wale przeciwpowodziowym [WSR] 

  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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adaptacja chodnika: ścieżki rowerowej dwukierunkowej [SR]  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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adaptacja pobocza -  budowa dwukierunkowej trasy rowerowej [WSR] 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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Uspokojenie ruch (ZO) 
Rozwiązanie o charakterze z grupy organizacyjnych, budowlanych i prawnych, zmniejszające uciążliwości 
ruchu samochodowego przez nakładane na niego ograniczenia i zmianę obsługi komunikacyjnej wybranych 
obszarów np. zespołów mieszkaniowych, centrów miast. Uspokojenie ruchu jest to próba osiągnięcia 
równowagi między ruchem pojazdów a wszystkimi innymi użytkownikami ulicy (w tym rowerzystami). 
Zastosowano progi zwalniające (przyjazne dla rowerzystów) oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h znakiem 
zakazu B-43 (strefa ograniczonej prędkości). 

  

 

 

 

 

  

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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w jezdni na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami  ruchu na drogach zamiejskich [ZO]  

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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droga rowerowa w strefie ochrony Konserwatora Zabytków [ZO] 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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droga rowerowa dwukierunkowa [SR] – przejazdy na wjazdach do posesji na JEDNYM POZIOMIE 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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oświetlenie trasy rowerowej   

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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Przykład technologii wykonania dwukierunkowej drogi rowerowej z NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
kolorowej (czerwonej – bezpiecznej i widocznej) 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  



Przykłady skrzyżowań 

Przejazd dla rowerów bez sygnalizacji 
świetlnej 

 

Przejazd dla rowerów z sygnalizacją 
świetlną 
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 OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  



Przykłady obiektów inżynierskich 

Trasa rowerowa dwukierunkowa na moście 

 

Trasa rowerowa jednokierunkowa                      
(po obu stronach jezdni) w tunelu 
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 OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  

Przykład kładki pieszo – rowerowej 
nad torami kolejowymi 
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Przykład parkingu dla rowerów  w systemie parkingowym „Parkuj i Jedź” 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  

Przykład systemu rowerów miejskich 
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
Przykład parkingu dla rowerów  
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Przykład parkingu dla rowerów z serwisem narzędziowym 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA PLANOWANIA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
Przykład stojaków dla rowerów 
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA OZNAKOWANIA TRAS ROWEROWYCH  

Przykład wzorów oznakowania drogowego dla dróg rowerowych (znaki nakazu) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych znaków 
sygnałów drogowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1313); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314); 

 
 

C-13 
droga dla rowerów 

WSR  

C-13 i C-16 
Znak  
CPR 

C-13 i C-16 
Znak kompilacji 

SR  

http://wrower.pl/images/strony/007/full/znak_c13.png
http://wrower.pl/images/strony/007/full/znak_c13_16_rp.
http://wrower.pl/images/strony/007/full/znak_c1316.png
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA OZNAKOWANIA TRAS ROWEROWYCH  
Przykład wzorów oznakowania drogowego dla dróg rowerowych: znaki typu R-4 (zał. Nr 1) 

(Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 19 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 891)  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4b.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4c.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4d.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4e.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Znak_R-4a.svg
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Droga krajowa nr 19:  

ogółem droga – 2,459 km 

Droga wojewódzka nr 815: 

ogółem droga – 1,828 km 

Drogi powiatowe nr: 1528 L, 1539 L, 1545 L, 1550 L, 1551 L, 1577 L, 1578 L, 1579 L 

ogółem drogi – 11,678 km 

Drogi gminne i inne: 162 

drogi utwardzone 127 ulic – 50,432 km 

drogi gruntowe 35 ulic – 16,931 km 

ogółem drogi – 67,363 km 

Razem długość dróg na terenie Miasta Lubartów – 83,328 km 

 

 

ANALIZA UKŁADU DRÓG   
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INWENTARYZACJA: Foto.1.  (w kierunku wschodnim) DP1528L ul. Lipowa – granica miasta  
 PASY RUCHU DLA ROWERÓW  
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INWENTARYZACJA: Foto.8.  (w kierunku wschodnim) DP1528L ul. Lipowa   
 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.9. (w kierunku wschodnim) DP1528L ul. Lipowa  
 PASY RUCHU DLA ROWERÓW  
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INWENTARYZACJA: Foto.11. (w kierunku zachodnim) DP1528L ul. Lipowa  
 PASY RUCHU DLA ROWERÓW  
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INWENTARYZACJA: Foto.12.  (w kierunku zachodnim) DP1528L ul. Lipowa   
 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.15.  (w kierunku południowym) DG103407L - ul. Gazowa   
 WYDZIELONA ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.20.  (w kierunku północnym) DG103407L - ul. Gazowa   
 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.21.  (w kierunku zachodnim) DP1545L - ul. Nowodworska  
 PASY RUCHU DLA ROWERÓW  
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INWENTARYZACJA: Foto.25.  (w kierunku wschodnim) DG - ul. Koźmińskiego   
 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.26. (w kierunku zachodnim) DG - ul. Lubelska                                             
skrzyżowanie z ul.  Koźmińskiego -   ŚCIEŻKA ROWEROWA 
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INWENTARYZACJA: Foto.27. (w kierunku południowym) DG - ul. Lubelska   
 CIĄG PIESZO-ROWEROWY (DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW) 
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INWENTARYZACJA: Foto.29. (w kierunku północnym) DG - ul. Lubelska – granica miasta   
 CIĄG PIESZO-ROWEROWY (DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW) 
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Wydzielona ścieżka (droga) rowerowa [WSR]:  

istniejące – 0,373 km; planowane – 0 km; razem – 0,373 km 

Ścieżka rowerowa [SR]: 

istniejące – 2,810 km; planowane – 16,492 km; razem – 19,302 km 

Ciąg pieszo-rowerowy (droga dla pieszych i rowerów) [CPR]: 

istniejące – 0,848 km; planowane – 0,773 km; razem – 1,621 km 

Pasy ruchu dla rowerów [PR]: 

istniejące – 1,835 km; planowane – 7,077 km; razem – 8,912 km 

W jezdni na zasadach ogólnych z innymi użytkownikami ruchu [ZO]: 

istniejące – 0 km; planowane – 9,506 km; razem – 9,506 km 

Ogółem: istniejące – 5,866 km; planowane – 33,848 km; razem – 39,714 km 

 

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH DRÓG ROWEROWYCH   
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SKŁADNIKI KOSZTÓW REALIZACJI INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ   

Nawierzchnia:  A - asfaltowa (innowacyjne nawierzchnie),  

                                 B - gruntowa (innowacyjne nawierzchnie),                                         

                                 C - na zasadach ogólnych. 

Skrzyżowania. 

Obiekty inżynierskie. 

Infrastruktura towarzysząca: Miejsca Obsługi Rowerzystów, 

      oznakowanie pionowe i poziome, tablice informacyjne, parkingi 

rowerowe, stojaki rowerowe, system rowerów miejskich. 

Koszty około inwestycyjne w tym: dokumentacja, zarządzanie,  

       zakup nieruchomości, nadzór, opłaty, koszty nieprzewidziane. 
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20 kwietnia 2016 rok: pierwsze spotkanie Wykonawcy w Urzędzie Miasta Lubartów 

z przedstawicielami: Urzędu Miasta Lubartów, zarządców dróg, zarządców terenów, 

policji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz osobami fizycznymi. 

21 – 28 kwietnia 2016 rok: ankieta – badanie preferencji użytkownika roweru 

(umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów). 

5 maja 2016 rok: drugie spotkanie Wykonawcy w Urzędzie Miasta Lubartów              

z przedstawicielami: Urzędu Miasta Lubartów, zarządców dróg, zarządców terenów, 

policji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz osobami fizycznymi. 

12 maja 2016 rok: przekazanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego raportu            

z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  
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Dziękuję za uwagę 

Marek Zamana 
Kierownik Projektu 

z zespołem 
  

M&G Consulting Marketing 
01-391 Warszawa, ul. Anieli Krzywoń 6 lok. 108, 

tel. 22 666 17 29; tel. kom. 502 061 473;  
e-mail: mg.consulting@wp.pl;  

www.mgconsulting.pl 
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