Załącznik nr 1
Słownik pojęć
droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub
jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego;
droga pieszo-rowerowa – wspólna droga dla pieszych i rowerzystów.
kontrapas – pas ruchu dla rowerów dla kierunku przeciwnego niż ogólna organizacja ruchu
w jezdni ulicy jednokierunkowej wyznaczony przy lewej krawędzi jezdni patrząc zgodnie z
kierunkiem ogólnej organizacji ruchu,
łącznik rowerowy – krótki odcinek trasy rowerowej, umożliwiający przejazd rowerem np.
przez koniec ulicy ślepej dla samochodów;
pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku,
oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
przejazd dla rowerzystów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do
przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej
tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały
pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o
znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się
stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;
szlak rowerowy – turystyczna trasa rowerowa oznakowana znakami dodatkowymi szlaków
rowerowych określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i
sygnałów drogowych lub innymi znakami zaakceptowanymi przez zarządcę drogi;
śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub
wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy
lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;
trasa rowerowa – wyznaczony i opisany ciąg liniowych rozwiązań technicznych
ułatwiających ruch rowerowych lub zapewniających jego bezpieczeństwo o przebiegu
łączącym grypy istotnych celów podróży rowerem. Trasa rowerowa może się składać z: dróg
dla rowerów , ciągów pieszo- rowerowych, pasów rowerowych, utwardzonych dróg
publicznych i niepublicznych wyłączonych z ruchu zmotoryzowanego albo o niskich
natężeniach ruchu zmotoryzowanego oraz niewielkim ruchu pojazdów ciężarowych;
ulica przyjazna dla rowerów (ulica o ruchu uspokojonym) – ulica w której prędkość
miarodajna nie przekracza 30 km/godz., oznaczona znakiem B-43 z wartością 30 km/godz. , 5
lub znakiem D-40, wyposażona w rozwiązania techniczne wymuszające ograniczenie
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prędkości samochodów (progi zwalniające, szykany, małe ronda); w wyjątkowych
przypadkach ulica z ograniczeniem prędkości do 40 km/godz. i nie wyższej prędkości
miarodajnej, o małym natężeniu ruchu;
węzeł rowerowy – przecięcie dwóch lub więcej głównych tras rowerowych lub trasy głównej
i tras zbiorczych; zespół skrzyżowań dróg rowerowych, łączników i ulic przyjaznych dla
rowerów tworzących te trasy oraz innych rozwiązań umożliwiających skomunikowanie
wszystkich elementów przecinających się tras i obszarów przylegających do węzła;
wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub
rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być
wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany
prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250
W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu
prędkości 25 km/h;
współczynnik opóźnienia – średnia ilość czasu, który użytkownik traci oczekując na
sygnalizacji świetlnej lub skrzyżowaniach bez pierwszeństwa na każdym kilometrze trasy,
wyrażany w sekundach na kilometr;
współczynnik wydłużenia – stosunek odległości między punktami trasy rowerowej w linii
prostej do długości toru ruchu użytkownika między tymi punktami w rzeczywistości,
wyrażony w ułamku dziesiętnym lub metrach na kilometr (np. 1,3 czyli 300 m wydłużenia na
1000 m trasy).
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