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Audyt tras rowerowych w Gminie Kolonowskie w dniu 2011-11-29
Audyt miał charakter wyrywkowy. Przy okazji odbioru oznakowania tras rowerowych w Gminach
Izbicko i Strzelce Opolskie sprawdzono wykonanie remontu oznakowania w Gminie Kolonowskie
w miejscowości Spórok.

Rys. 1. Schemat tras rowerowych w okolicach Kolonowskiego
Trasy istniejące oznakowane są liniami ciągłymi.
Ostatnio wykonane zostały trasy nr 159 i 180 w granicach Gminy Strzelce Opolskie.
Ponieważ trasy nr 19 i 163 na dość długich odcinkach biegną razem Śląski Klub Znakarzy Tras
Turystycznych proponował zmianę przebiegu, która by usprawniła poruszanie się trasą nr 19.
W przeciwieństwie do Jemielnicy, Ozimka i Zawadzkiego, które to gminy wprowadziły sugerowane
zmiany, Kolonowskie postanowiło ich nie wprowadzać.
Oznakowanie tras rowerowych zawiera błędne rozwiązania. Poniżej zostały pokazane
nieprawidłowo wykonane znaki w Gminie Kolonowskie w porównaniu z prawidłowymi znakami
w Gminie Strzelce Opolskie.
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Rys. 2 i 3. Po lewej znak metalowy w Gminie Kolonowskie z nieprawidłowymi wzorami roweru
i paska, ponadto znak został czterokrotnie przewiercony,
zamiast prawidłowego zamocowania do słupka obejmą.
Po prawej prawidłowo wykonany znak metalowy w Gminie Strzelce Opolskie

Rys. 4 i 5. Po lewej znak malowany w Gminie Kolonowskie z nieprawidłowym wymiarem roweru
i paska, po prawej znak metalowy w Gminie Strzelce Opolskie – zalecane jest nie wykonywanie
czarnych obwódek, które ograniczają widoczność znaków malowanych.
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Rys. 6 i 7. Po lewej zblokowany znak rozwidlenia tras rowerowych w Gminie Kolonowskie,
po prawej pojedyncze znaki rozwidlenia na wspólnym słupku w Gminie Strzelce Opolskie.
Oba rozwiązania są prawidłowe – zblokowanie znaków nie zawsze jest możliwe
z uwagi na zróżnicowane wymiary i funkcje.
Na granicy między obydwoma gminami koło Spóroka zauważono znak namalowany na słupie
wysokiego napięcia obok tabliczki ostrzegającej przed jego dotykaniem. Instrukcja znakowania
szlaków turystycznych PTTK zabrania umieszczania znaków na takich słupach.

Rys. 8. Znak namalowany na słupie wysokiego napięcia – niezgodnie z przepisami,
w sposób zagrażający życiu znakarzy.
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Rys. 9. Tablica informacyjna i drogowskazy ustawione koło Spóroka
przez Gminę Strzelce Opolskie na granicy z Gminą Kolonowskie.
Gmina Kolonowskie nie wykonała niezbędnych tablic informacyjnych i drogowskazów.
Podsumowanie.
1. Gmina Kolonowskie przy okazji remontu oznakowania nie skorzystała z możliwości
skorygowania przebiegu trasy rowerowej nr 19, narażając użytkowników na niepotrzebne
nadkładanie drogi.
2. Oznakowanie nie zostało wykonane prawidłowo – należy ponownie wykonać prawidłowo
wszystkie znaki.
Znaki metalowe mają nieprawidłowy wzór roweru. Na wszystkich znakach został
zastosowany nieprawidłowy wzór paska. Aktualne wzory zostały wprowadzony
rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych w 2003 r.
3. Należy usunąć znak namalowany na słupie wysokiego napięcia i wykonać go w innym
miejscu, zgodnie z przepisami.
4. Tablice informacyjne i drogowskazy nie zostały wykonane. Nowe tablice i drogowskazy
powinny uwzględniać zmiany, jakie zaszły w gminach sąsiednich.
Wniosek
Należy ponownie wykonać całe oznakowanie tras rowerowych i doprowadzić do jego zgodności
z przepisami.
Uwaga. Audit nie zawiera kompletnego wykazu błędów w oznakowaniu, a jedynie wybrane
przykłady, świadczące o nienależytym wykonaniu tego oznakowania.

