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Sprawozdanie z audytu projektu trasy rowerowej nr 109 w Katowicach
w dniu 2010-09-20

Przebieg zaprojektowanego
odcinka trasy nr 109
w Katowicach
(planu orientacyjnego
nie ma w materiałach
przetargowych!)
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Dokumentację trasy rowerowej nr 109 wykonała Firma ABS – Ochrona Środowiska w Katowicach
w sierpniu 2010 r.
W zamyśle trasa Janów – Nikiszowiec – Bolina – Giszowiec – Stara Wesoła – ośrodek
wypoczynkowy „Dolinka Murckowska” – rez. „Las Murckowski” ma połączyć ośrodek
wypoczynkowy „Bolina” z trasami nr 3, 5 i 101 w Katowicach oraz trasą nr 110 (brak numeru trasy
w projekcie) w Mysłowicach, uwzględniając trasę rowerową powstałą w ramach projektu „Rowerem
wokół Nikiszowca” (w projekcie brak wzmianki, że jest to część trasy nr 3).

Tablica informacyjna
i drogowskaz odcinka
trasy nr 3 wykonanej
w ramach projektu
„Rowerem wokół
Nikiszowca”
Zleceniodawca, tj. Urząd Miasta Katowice nie postarał się o nadanie trasie numeru, więc musiałem
uczynić to teraz doraźnie w trakcie audytu jako koordynator Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
W projekcie brakuje też na planach przebiegu trasy nr 110, a przebieg trasy nr 101 odbiega od tego,
który został niegdyś oznakowany w terenie.
Kolejnym elementem dezinformacji jest pokazanie innego przebiegu trasy nr 109 na rysunkach
w materiałach przetargowych, a innego na „zdobytym” przeze mnie planie orientacyjnym. Rysunki
sugerują, że trasa prowadzi do przejścia pod drogą nr 86 w Giszowcu, a opisy podają przebieg
pokazany na załączonym planie orientacyjnym, tj. do Lasu Murckowskiego!
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Projekt nowej trasy nr 109 rozmija się z dotychczasową koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych,
z wyjątkiem właściwego dopasowania koloru trasy. Na odcinku Janów – Nikiszowiec – Giszowiec
niepotrzebnie, bez żadnego uzasadnienia dubluje trasę nr 3. Brak też wzmianki, jak projektowana
trasa nr 109 ma się do planowanej docelowo trasy nr 105 o przebiegu Podlesie – Kostuchna – Murcki
– Stara Wesoła – Giszowiec, którą w praktyce dubluje na odcinku Giszowiec – Stara Wesoła. Na
skutek błędnego zaznaczenia na planach trasy nr 101, trasa nr 109 niepotrzebnie okrąża rez. „Las
Murckowski”, dublując trasę nr 101. W praktyce w ogóle nie wiadomo, jak ma biec w terenie, bo
materiały przetargowe pomijają oznakowanie tego odcinka.

Fragment tablicy informacyjnej przedstawiającej przebieg trasy nr 101
zaraz po jej oznakowaniu w 2003 r. (projekt KZTT PTTK przy O/Pyskowice)
Zgodnie z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych trasa nr 109 powinna mieć oznakowanie
ograniczone do odcinka Giszowiec – Stara Wesoła – ośrodek wypoczynkowy „Dolinka
Murckowska”. Ustawianie znaków trasy nr 109 na pozostałych odcinkach jest zupełnie
niepotrzebnym wydatkiem, co nie wyklucza celowości modernizacji nawierzchni istniejących dróg
lub budowy ciągów pieszo-rowerowych.
Co do nawierzchni, to jedyną sensowną nawierzchnią drogi dla rowerów lub ciągu pieszorowerowego jest nawierzchnia asfaltowa, tymczasem w latach ubiegłych zostały wykonane ciągi
pieszo-rowerowe z kostki betonowej. Nawierzchnię z asfaltu zastosowano tylko na nowych
odcinkach dróg dla rowerów, ale nie wiadomo czemu zaprojektowano asfalt lany, o gorszych
parametrach trakcyjnych i zarazem droższego od asfaltu układanego maszynowo.
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Trudno oczekiwać dobrze wykonanego projektu oznakowania trasy rowerowej, skoro projektant nie
powołuje się i nie stosuje jedynej w Polsce instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK –
rozporządzenia dotyczące znaków drogowych podają tylko kilka podstawowych wzorów najczęściej
spotykanych znaków. W związku z tym błędem projektowym jest zaprojektowanie znaków
R-1…/…Z pod istniejącymi znakami R-1…/…N, zamiast wymiany znaków pojedynczych na znaki
podwójne R-1…/…DNZ (szczegóły oznaczeń podane są na stronie internetowej Śląskiego Klubu
Znakarzy Tras Turystycznych http://www.kztt.org.pl/), konsekwentnie na wszystkich
skrzyżowaniach.

Przykłady prawidłowych znaków, gdy dwie trasy mają ten sam przebieg
Na trasie nie ma znaków początku i końca trasy (z jednym wyjątkiem), znaki zwykłe (z paskami)
stosowane są sporadycznie, a także brakuje drogowskazów (z jednym nieudanym wyjątkiem)
i jakichkolwiek tablic informacyjnych. Drogowskazy i tablice informacyjne powinny znajdować się
przynajmniej w jednym miejscu w każdej z dzielnic, przez które prowadzi trasa, a drogowskazy także
w miejscach styku z innymi trasami.
Na planach sytuacyjnych brak jest jakiegokolwiek kilometrażu, a więc trudno krótko określić
miejsca, gdzie oznakowanie budzi zastrzeżenia i można to zrobić opisowo tylko opisowo.
rys. POR 001. Przy ul. Szopienickiej ciąg pieszo-rowerowy nie ma ciągłości przy zjazdach na
posesje (również na rys. POR 003). Miejsca te nie zostały również oznaczone w formie przejazdów
dla rowerzystów, co stwarza niepotrzebne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto
na początku szlaku znak R-1a jest widoczny tylko z jednego kierunku, ale też nie ma znaku R-1,
a znaki R-1b nie powinny znajdować się pod znakiem C-13a przy wylocie bocznej ulicy.

Początek trasy nr 109 w Janowie
(fragment rys. POR 001)

5

rys. POR 002. Na skrzyżowaniu z boczną drogą i ul. Nałkowskiej brak znaków R-1, ponadto znak
P-11 przy wylocie ul. Nałkowskiej został źle zlokalizowany – powinien być od strony jezdni
ul. Szopienickiej.
rys. POR 003 i POR 004. Przy skręcie z ul. Szopienickiej
w ul. Krawczyka, brak jest możliwości wykonania tego
manewru z uwagi na brak przejazdu dla rowerzystów i linię P-4
na wylocie ul. Szewczyka (patrz obok), ponadto brak jest
znaków R-1. Tak samo brak jest znaków R-1 na pozostałych
4 kolejnych skrzyżowaniach.
rys. POR 005. Przy ul. Zamkowej znaki R-1 zostały ustawione
metodą „na oko”, a powinny być za każdym skrzyżowaniem
budzącym wątpliwości rowerzystów – brakuje co najmniej
2 znaków, a jeden z nich został źle umiejscowiony, ponadto
niezgodnie z przepisami PoRD pod znakiem D-6.
Pomiędzy rys. POR 005 a rys. POR 006 brak jest rysunków około 10 skrzyżowań na terenie
leśnym.
rys. POR 006. Na skrzyżowaniu z ul. Mysłowicką brak jest prawidłowego wjazdu na przejazd dla
rowerzystów, a także przejazdu pomiędzy obydwoma przejazdami (patrz poniżej). Na „zdrowy
rozum” przejazd powinien być tylko jeden – przez ul. Mysłowicką od strony zachodniej, bez
konieczności wykonywania przez rowerzystów karkołomnych ewolucji wokół skrzyżowania,
niewygodnych i niebezpiecznych. W przypadku braku możliwości wykonania przejazdu według
powyższej propozycji, powinny być wykonane 2 przejazdy przez ul. Mysłowicką umożliwiające
przejazd na wprost z pobocza na pobocze dróg poprzecznych bez konieczności niepotrzebnego
kręcenia się w obrębie skrzyżowania.
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rys. POR 007. Rozwiązanie z brakiem odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Ceramicznej (patrz
poniżej) jest niezgodne z tzw. dobrą praktyką inżynierską, ponieważ powoduje konieczność
wykonywania przez rowerzystów niebezpiecznych manewrów kolidujących z przejeżdżającymi
samochodami. Z rysunku nie wynika jakiekolwiek uzasadnienie techniczne takiego niebezpiecznego
rozwiązania. Jeżeli faktycznie nie dało się tego rozwiązać inaczej, to znaki A-24 powinny być
ustawione parami odrębnie dla każdego z końców drogi dla rowerów, a oznakowanie trasy znakami
kategorii R powinno potwierdzać konieczność przejazdu tego odcinka jezdnią.

rys. POR 008. Na zakręcie trasy brak jest znaków R-1. Trudno odgadnąć do czego ma służyć znak
A-24 ustawiony przy ul. Górniczego Stanu – powinien znajdować się znacznie bliżej skrzyżowania
przedstawionego na rys. POR 009.

Brak przejazdu dla rowerzystów przez wylot bocznej drogi (fragment rys. POR 009)
i początek drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Górniczego Stanu
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rys. POR 009 i POR 010. Przy wylocie bocznej drogi ciąg pieszo-rowerowy przechodzi na drugą
stronę ul. Górniczego Stanu. Nieprawidłowością jest brak jest przejazdu dla rowerzystów przez ten
wylot, a znaki pionowe C-13a błędnie pokazują koniec drogi dla rowerów. Znaki R-1 zostały
nieprawidłowo ustawione przed skrzyżowaniem, zamiast za nim – przed skrzyżowaniem powinny
być ustawione znaki R-3c/KPLZ (raczej KPLDNZ?). W zasadzie końcowy odcinek drogi dla
rowerów po południowej stronie ul. Górniczego Stanu powinien być zlikwidowany, jako zbyt krótki,
aby „opłacało się” kierować na niego rowerzystów – ma tylko ok. 300 m. Z planu nie wynika,
w jakim celu zaprojektowano rowerzystom ten slalom po bokach jezdni bocznej ulicy.

Końcowy fragment drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Górniczego Stanu (rys. POR 010)
Poruszając się w kierunku zachodnim brak jest znaków R-1 przy wylocie bocznej uliczki.
Przy wylocie następnej ulicy, w którą skręca trasa nr 3, znaki R-1 zostały umieszczone
nieprawidłowo przed skrzyżowaniem, jeden z nich pod znakiem R-1b, gdzie należało zastosować
znak R-3a/KZZ, a drugi pod znakiem A-24. Znaki A-24 zaprojektowano tu zupełnie bez uzasadnienia
– te znaki stosuje się tylko przy wylotach dróg dla rowerów na jezdnię, a w tym miejscu taka sytuacja
nie występuje.
Na skrzyżowaniu ul. Górniczego Stanu z ul. Wesołowską i ul. Adama znaki R-1 zaprojektowano
niezgodnie z przepisami pod znakami zakazu, ponadto jeden z nich bez sensu przed skrzyżowaniem
(znak R-1 oznacza, że trasa prowadzi ulicą do najbliższego skrzyżowania).

rys. POR 011. Przy wylocie bocznej uliczki znak R-1 został umieszczony niezgodnie z przepisami
pod znakiem D-6 (patrz powyżej).
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Przy następnym wylocie bocznej uliczki, na wszystkich 3 wlotach, w miejscu, które nie spełnia
warunków, aby umieścić tu drogowskazy, zostały zaprojektowane niestandardowe drogowskazy,
których treść stanowi jakąś zupełnie niezrozumiałą fantazję projektanta. Na drogowskazach
umieszczono zamiast zielonych strzałek zielone paski, które zupełnie niczego nie wskazują, bo nawet
przy skrzyżowaniu nie ma znaków R-1. Niezrozumiałe jest umieszczenie na tablicach czarnych
strzałek, skoro w tym miejscu nie ma trasy w kolorze czarnym. Projektant najwyraźniej ma kłopoty
z logicznym myśleniem i nie ma pojęcia o zasadach projektowania oznakowania tras rowerowych.

Niestandardowe wzory drogowskazów o niezrozumiałej treści (fragment rys. POR 011)
Drogowskazy powinny znaleźć się na rozwidleniu z trasami nr 3, 5 i 101, ale tam ich nikt nie
zaprojektował, ponadto obowiązuje zasada, że dla każdej trasy projektuje się oddzielne drogowskazy.

Przykłady prawidłowo zaprojektowanych drogowskazów
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rys. POR 012 i POR 013. Oba rysunki przedstawiają nieaktualny przebieg trasy nr 109, nie
prowadzący w ogóle w stronę Murcek. Niezależnie od tego sposób oznakowania tego odcinka jest też
niewłaściwy. Poniżej uwagi szczegółowe.
rys. POR 012. Brak znaku R-1 przy wylocie bocznej ulicy.
Na skręcie z jezdni ul. Barbórki na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wojciecha rowerzysta będzie
miał kłopot, jak trafić na ten ciąg, a przynajmniej nie w taki sposób, jak to przedstawił projektant.
O wiele prościej jest dojechać do przejazdu dla rowerzystów i po prostu z niego skorzystać, aby dalej
jechać ciągiem pieszo-rowerowym.
Jeżeli trasa prowadzi ciągiem pieszo-rowerowym, to umieszczenie znaków R-1 pod znakami
umieszczonymi przy jezdni jest poważnym błędem, ponadto przepisy nie dopuszczają umieszczania
znaków R-1 pod znakami zakazu (z wyjątkiem znaków z tabliczką T-22 dopuszczającą ruch
rowerowy). Akurat w tym miejscu w ogóle nie ma potrzeby umieszczania znaków trasy rowerowej,
natomiast powinny się znaleźć przy pobliskim przejeździe dla rowerzystów na nowych słupkach.

Zbyt skomplikowany wjazd na ciąg pieszo-rowerowy i źle umieszczone znaki R-1 (rys. POR 012)

Niewłaściwie wykonane zjazdy na posesje oraz źle umieszczone znaki A-24 i R-1 (rys. POR 013)
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rys. POR 013. Przy ul. Wojciecha ciąg pieszo-rowerowy nie ma ciągłości przy zjazdach na posesje.
Miejsca te nie zostały również oznaczone w formie przejazdów dla rowerzystów, co stwarza
niepotrzebne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaki A-24 zamiast pod znakami A-7
zostały umieszczone zbyt daleko od wylotów, a w jednym przypadku po środku parkingu! Ponadto na
końcu szlaku nie tylko nie ma znaków R-1a, ale też nie ma znaku R-1, a na odmianę znaku R-1b/LZ
w ogóle nie powinno być, skoro trasa tu się właśnie miała kończyć. Znaki R-1, które zaprojektowano
przy przejeździe dla rowerzystów, są niewłaściwie zlokalizowane – powinny być wyraźnie
za skrzyżowaniem, a jeden z nich niezgodnie z przepisami został umieszczony pod znakiem D-6b.

Niekompletne oznakowanie skrzyżowania (fragment rys. POR 014)

Dotychczasowe
oznakowanie
skrzyżowania według
projektu trasy nr 110
wykonanego przez
KZTT przy O/PTTK
w Pyskowicach
i zatwierdzonego
przez UM Katowice
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Pomiędzy rys. POR 011 a rys. POR 014 brak jest rysunków około 10 skrzyżowań.
rys. POR 014. Skrzyżowanie trasy rowerowej nr 109 z ul. Kołodzieja nie uwzględnia ani istniejącego
oznakowania trasy nr 110, ani też znaków drogowych ustawionych po stronie Mysłowic.
W konsekwencji proponowane oznakowanie tego miejsca rozmija się z rzeczywistością.
Brak jest rysunków końcowego odcinka trasy nr 109 po rys. POR 014.
Podsumowanie.
1. Numer trasy. Urząd Miasta Katowice nie postarał się o nadanie trasie numeru, więc musiałem
uczynić to teraz doraźnie w trakcie audytu jako koordynator Śląskiej Sieci Tras Rowerowych.
2. Rozbieżności w projekcie. Projekt jest niespójny. Rysunki sugerują, że trasa ma prowadzi do
przejścia pod drogą nr 86 w Giszowcu i „cudownie” pojawia się koło Starej Wesołej, a opisy
i „zdobyty” przeze mnie plan orientacyjny podają przebieg do Lasu Murckowskiego.
3. Przebieg trasy nr 109 rozmija się z dotychczasową koncepcją Śląskiej Sieci Tras
Rowerowych, z wyjątkiem właściwego dopasowania koloru trasy. Niepotrzebnie dubluje trasę
nr 3 na odcinku Janów – Giszowiec i trasę nr 101 na odcinku ośrodek wypoczynkowy „Dolinka
Murckowska” – rez. „Las Murckowski”, a także planowaną trasę nr 105 na odcinku Giszowiec
– Murcki.
4. Odcinki ciągów pieszo-rowerowych. Trasa wykorzystuje istniejące odcinki ciągów pieszorowerowych, nie likwidując żadnych błędnych i nieczytelnych sytuacji, jakie na nich występują,
w tym przede wszystkim nie oznakowując przejazdami dla rowerzystów miejsc krzyżowania
się ruchu rowerowego z ruchem samochodowym.
5. Odcinki dróg dla rowerów. Dla potrzeb trasy rowerowej zaprojektowano odcinki dróg dla
rowerów wzdłuż ul. Ceramicznej i ul. Górniczego Stanu. Na tym dość krótkim odcinku
rowerzyści zmuszeni są do pięciokrotnego zmieniania sposobu przejazdu tymi ulicami, w tym
dwukrotnie z powodu braku ciągłości drogi dla rowerów i trzeci raz z powodu zmiany strony
jezdni, po której biegnie ta droga. W projekcie pominięto oznakowanie przejazdu dla
rowerzystów przez wylot bocznej drogi. Tym samym zamiast poprawić bezpieczeństwo
i wygodę rowerzystów zafundowano im pogorszenie tych warunków i niepotrzebne
spowolnienie ruchu rowerowego.
6. Modernizacja nawierzchni. Na nowych odcinkach dróg dla rowerów zastosowano
nawierzchnię z asfaltu, ale nie wiadomo czemu zaprojektowano asfalt lany, o gorszych
parametrach trakcyjnych i zarazem droższego od asfaltu układanego maszynowo.
7. Oznakowanie turystyczne. Projektant nie zna zasad projektowania oznakowania, nie
powołując się w projekcie na instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK – przepisy
państwowe w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem, ograniczając się do podania
podstawowych wzorów znaków w rozporządzeniach do Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD).
W związku z tym zaprojektowane oznakowanie nie określa prawidłowo początku i końca trasy,
na większości skrzyżowań znaki R-1 albo występują w miejscach zupełnie przypadkowych,
albo nie ma ich wcale, a niektóre znaki zaprojektowane zostały pod znakami, pod którymi
PoRD wyklucza ich umieszczanie. Na odcinkach wspólnych dla dwóch tras należy stosować
konsekwentnie na całym odcinku znaki podwójne – projektant w ogóle zignorował rozwiązanie
tego problemu. Projekt w ogóle pomija oznakowanie kilku skomplikowanych sytuacji
drogowych, które wymagają zastosowania znaków ze strzałkami precyzyjnie pokazującymi
dalszy kierunek jazdy – szczegóły podane są na stronie internetowej na stronie internetowej
Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych http://www.kztt.org.pl/. Projekt pomija też
sposób oznakowania trasy poza zabudowaniami.
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8. Drogowskazy i tablice informacyjne. Wzdłuż trasy brakuje drogowskazów (z jednym
zupełnie nieudanym wyjątkiem w Giszowcu) i jakichkolwiek tablic informacyjnych.
Drogowskazy i tablice informacyjne powinny znajdować się przynajmniej w jednym miejscu
w każdej z dzielnic, przez które prowadzi trasa, a drogowskazy także w miejscach styku
z innymi trasami.
Wniosek
Należy doprowadzić do zgodności projektu oznakowania z Prawem o Ruchu Drogowym i dobrą
praktyką inżynierską w zakresie projektowania dróg dla rowerów, doprowadzenia do zgodności
z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych i zaprojektowania oznakowania. zgodnie z instrukcją
znakowania szlaków turystycznych PTTK.
Uwaga. Niniejszy audyt polega na skonfrontowaniu materiałów przetargowych podanych do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice z obowiązującymi
przepisami i zasadami projektowania tras rowerowych (tzw. Krakowskie Standardy dostępne na
stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2103_04.pdf) i szlaków
turystycznych (instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK i ogólnodostępne materiały
szkoleniowe Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych na stronie internetowej Śląskiego Klubu
Znakarzy Tras Turystycznych http://www.kztt.org.pl/), a także inne materiały w posiadaniu autora
audytu.

