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Raport nr 1 z przeglądu drogi dla rowerów 
od granicy Gdyni z Sopotem do Wzgórza Św. Maksymiliana wzdłuż Al. Zwycięstwa 

 
 
23 sierpnia 2010 r. została sprawdzona jakość drogi dla rowerów (DDR) na 
odcinku od granicy Gdyni i Sopotu, wzdłuż Al. Zwycięstwa, do Wzg. Św. 
Maksymiliana. Ocenie poddane zostały tylko istniejące drogi z 
sugerowanymi zmianami, które nie wymagają kosztownych inwestycji. 
 
Dla ułatwienia zastosowano pięciostopniową skalę „łatwości naprawy: 

• 1 – szybka, tania i łatwa (np. zgarnięcie zalegającego piachu) 

• 2 – wymagająca niskich nakładów (np. wykonanie malowania) 

• 3 – niewielkie prace ziemne (np. niwelacja krawężników) 

• 4 – większe prace (np. wykonanie wlotów na ulicę) 

• 5 – naprawa kosztowna i długotrwała (np. przenoszenie słupów 
trakcji lub latarni) 

 
Do najczęstszych uchybień należą: 

• brak prawidłowych oznaczeń DDR, 

• brak odpowiednich oznaczeń przejazdu DDR przez skrzyżowania, 

• wystające krawężniki, 

• krótkie przerwy w ciągłości całej DDR. 
 
Na krótkich odcinkach, gdzie DDR jest przerwana, zaproponowano możliwe 
rozwiązania. 
 
Poniżej znajduje się szczegółowy opis 42 zauważonych problemów. 
 
Opracowanie: 
Jakub Furkal 
Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia”
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L.p. Miejsce Zdjęcie Problem 
Łatwość 
naprawy 

Możliwe rozwiązanie 

1. Granica 
administracyjna 
Gdyni i Sopotu 

 

Brak znaków poziomych 
informujących o drodze 
rowerowej 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-23 
(rower) 

2. Wymalować oznaczenie P-1 
(linia pojedyncza 
przerywana) 

2. Przystanek 
autobusowy przy 
granicy z Sopotem 

 

Brak przejścia dla pieszych 2 Wymalować oznaczenie P-10 
(przejście dla pieszych) 
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3. Od granicy z 
Sopotem do byłej 
stacji Orlen na 
wysepce  

 

Brak powtarzalnych oznaczeń 
poziomych co powoduje 
wchodzenie pieszych na drogę 
lub mylenie stron 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenia P-23 
(rower) np. co 50 m 

2. Wymalować oznaczenie P-1 
(linia pojedyncza 
przerywana) 

4. Wjazd na parking w 
Gdyni Kolibkach na 
wysokości byłej 
stacji Orlen 

 

Brak poziomego oznaczenia 
kontynuacji drogi rowerowej 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 
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5. Wjazd na parking w 
Gdyni Kolibkach na 
wysokości byłej 
stacji Orlen 

 

Zbyt wysoki krawężnik 3 Skorygować ułożenie kostki, 
krawężnika lub przestrzeń 
wypełnić odpowiednią masą 

6. Parking w Gdyni 
Kolibkach na 
wysokości byłej 
stacji Orlen 

 

Nierówna nawierzchnia, kostka 
fazowana 

5 Zniwelować nierówności, 
wymienić na gładką powierzchnię 
(kostka niefazowana lub masa 
bitumiczna w kolorze 
czerwonym) 
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7. Wyjazd z parkingu w 
Gdyni Kolibkach na 
wysokości byłej 
stacji Orlen 

 

1. Brak oznaczenia poziomego 
kontynuacji drogi rowerowej 

2. Bardzo duże nierówności 

2 
 

2 
 
 
 

4 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 

3. Zniwelować nierówności 
poprzez ponowne położenie 
asfaltu lub kostki 
niefazowanej 

8. Na wysokości 
starego cmentarza w 
Kolibkach 

 

Tablica znaku w skrajni drogi – 
osoby jadące prawą stroną w 
stronę Sopotu narażone są na 
uderzenie głową 

1 Podnieść tablicę wyżej lub 
przesunąć w bok 
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9. Przystanek 
autobusowy przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Świętopełka 

 

Zbyt wysoki krawężnik 3 Skorygować ułożenie kostki, 
krawężnika lub przestrzeń 
wypełnić odpowiednią masą 

10. Skrzyżowanie z ul. 
Balladyny 

 

Przejście oznaczone jako tylko dla 
pieszych bez wydzielonej drogi 
dla rowerów. Kierowcy 
nieświadomi istnienia 
skrzyżowania z drogą dla 
rowerów nie zwracają uwagi na 
rowerzystów 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 
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11. Skrzyżowanie z ul. 
Balladyny 

 

Nieprawidłowe oznakowanie 
pionowe – brakuje oznaczenia 
drogi dla rowerów. Kierowcy 
nieświadomi istnienia 
skrzyżowania z drogą dla 
rowerów nie spodziewają się ich 
obecności na przejeździe. 
Ponadto lustro ustawione dla 
ruchu rowerowego przeciwnego 
do obowiązującego. 

1 
 
 
 

1 

1. Wymienić znak z D-6 
(przejście dla pieszych) na D-
6b (przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów) 

2. Poprawić ustawienie lustra 
lub dostawić drugie 

12. Skrzyżowanie z ul. 
Przebendowskich 

 

Urwana ścieżka na odcinku 
jedynie ok. 20 metrów. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

1. Można zastosować 
rozwiązanie takie jak 
istniejące przy skrzyżowaniu 
z ul. Świętopełka, gdzie 
zatoczka autobusowa spełnia 
jednocześnie rolę drogi dla 
rowerów. Tutejsze warunki 
są identyczne (czyli układ: 
DDR-skrzyżowanie-zatoczka-
DDR). 

2. Dla wygody podczas 
oczekiwania na zielone 
światło można zainstalować 
podpórki pod nogi (barierki), 
żeby nie trzeba było schodzić 
z roweru. 
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13. Przystanek 
autobusowy przy ul. 
Przebendowskich 

 

Bardzo wysoki krawężnik 4 Obniżyć krawężnik umożliwiając 
łatwy wjazd z przystanku na 
chodnik (identycznie jak na 
przystanku przy skrzyżowaniu z 
ul. Świętopełka) 

14. Odcinek od ul. 
Świętopełka do ul. 
Przebendowskich 
 
WAŻNY PROBLEM! 

 

Wprowadzony ruch 
jednokierunkowy 
 
Chcąc przejechać odcinek od ul. 

Przebendowskich w kierunku 

Sopotu zgodnie z przepisami, 

rowerzysta zmuszony jest 

dwukrotnie przeprowadzić rower 

na drugą stronę Al. Zwycięstwa 

gdzie na długości CH Klif znajduje 

się jednokierunkowa DDR. 

Powoduje to dużą stratę czasu 

przy przeprowadzaniu roweru, co 

jest nieopłacalne na krótkim 

odcinku ok. 200 metrów. W 

efekcie rowerzyści jadą pod prąd. 

2 Na DDR po obu stronach Al. 
Zwycięstwa wprowadzić 
dwukierunkowy ruch. DDR są w 
tym miejscu wystarczająco 
szerokie i nie ma potrzeby 
ograniczać ich do jednego 
kierunku. 
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15. Droga na wysokości 
biurowca Vectra 

 

Brak pionowego i poziomego 
oznaczenia drogi rowerowej. 
Żadna ze stron nie jest koloru 
czerwonego co powoduje, że 
pieszy i rowerzyście nie wiedzą, 
która strona jest drogą dla 
rowerów 

2 Ustawić znak C-13/16 (droga dla 
pieszych i kierujących rowerami 
jednośladowymi) i wymalować 
oznaczenie P-23 (rower) na 
kostce niefazowanej 

16. Skrzyżowanie z ul. 
Popiela 

 

Brak oznaczonego przejścia dla 
pieszych na DDR za przejazdem 
oraz brak oznaczenia drogi dla 
rowerów 

2 
 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-10 
(przejście dla pieszych) i P-23 
(rower) na DDR 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) przed 
przejazdem dla rowerów 
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17. Skrzyżowanie z ul. 
Orłowską 

 

1. Bardzo długie oczekiwanie na 
zielone światło. Powoduje to 
częste przejazdy 
rowerzystów na czerwonym 
świetle. Dzieję się tak 
dlatego, że światło czerwone 
świeci się również w czasie, 
gdy przejazd przez ulicę nie 
koliduje z innym ruchem 

2. Przycisk usytuowany zbyt 
daleko 

2 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

2 

1. Sprawdzić możliwość 
przeprogramowania 
sygnalizacji tak, by zielone 
światło zapalało się 
równocześnie ze światłem 
zielonym dla pojazdów 
jadących wzdłuż Al. 
Zwycięstwa 

2. Zainstalować barierki tak, by 
można było oprzeć nogę bez 
schodzenia z roweru 

3. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 

18. Przystanek 
autobusowy przy ul. 
Orłowskiej 

 

Usytuowanie ławek dla 
pasażerów za drogą rowerową 
powoduje częste przebywanie 
pieszych na drodze 

3 Przenieść ławki w inne miejsce 
(przed drogą rowerową) lub 
odpowiednio oznaczyć to miejsce 
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19. Od ul. Orłowskiej do 
ul. Nawigatorów 

 

Brak poziomych oznaczeń 
powoduje częste omyłkowe 
wchodzenie pieszych na drogę 
dla rowerów 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenia P-23 
(rower) np. co 50 m 

2. Wymalować oznaczenie P-1 
(linia pojedyncza 
przerywana) 

20. Skrzyżowanie z ul. 
Szyprów 

 

Brak oznaczenia przejazdu DDR i 
przejścia dla pieszych 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 
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21. Przed 
skrzyżowaniem z ul. 
Nawigatorów 

 

DDR urywa się 1 
 
 
 

4 

1. Dalszy odcinek oznaczyć 
znakiem C-16/13 (droga dla 
pieszych i kierujących 
rowerami jednośladowymi) 

2. Ewentualnie stworzyć wlot 
DDR na ulicę (obniżyć 
krawężnik) 

22. Skrzyżowanie z ul. 
Nawigatorów 

 

Wysoki krawężnik 3 Obniżyć krawężnik lub wypełnić 
odpowiednią masą 
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23. Przystanek przy ul. 
Nawigatorów 

 

Brak możliwości przejazdu 4 Na początku i końcu zatoczki 
autobusowej obniżyć krawężniki 
umożliwiając ominięcie ludzi 
czekających na przystanku 
zatoczką autobusową (jak przy 
przystanku przy skrzyżowaniu z 
ul. Świętopełka) 

24. Odcinek między 
przystankiem przy 
ul. Nawigatorów a 
ul. Cyprysową 

 

Szerokość chodnika ograniczona 
przez rozrośnięte krzewy 

2 Doprowadzić do przycięcia 
krzewów 
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25. Skrzyżowanie z ul. 
Cyprysową 

 

Duża ilość piachu zalegającego od 
kilku lat powodująca utratę 
kontroli nad kierownicą. Po kilku 
suchych dniach piach jest 
wyjątkowo grząski 

1 
4 
3 

1. Posprzątać zalegający piach 
2. Wyrównać nawierzchnię 
3. Po usunięciu piachu obniżyć 

krawężniki 

26. Skrzyżowanie z ul. 
Powstania 
Styczniowego 

 

Długie oczekiwanie na możliwość 
przejazdu. Ponadto przejazd 
przez ul. Powstania Styczniowego 
jest dwuetapowy 

1 
 
 
 
 

4 

1. Sprawdzić możliwość 
przeprogramowania 
sygnalizacji tak, by można za 
jednym razem przejechać ul. 
powstania Styczniowego. 

2. Zainstalować podpórki pod 
nogi żeby nie trzeba było 
zsiadać z roweru. 
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27. Skrzyżowanie z Al. 
Zwycięstwa 

 

Brak przejazdu dla rowerów i 
odpowiedniej sygnalizacji 

2 Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 

28. Odcinek przy salonie 
Lexusa 

 

Brak drogi dla rowerów, choć jest 
na nią miejsce. Dalej, gdzie 
zaczyna się DDR brak jej 
oznaczenia pionowego i 
poziomego aż do jej końca przy 
stacji Statoil. 

4 1. Dla rowerzystów jadących z 
góry, stworzyć wlot na 
prawoskręt (po analizie 
bezpieczeństwa takiego 
rozwiązania) 
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29. Skrzyżowanie z ul. 
Krośnieńską 

 

Brak oznaczenia kontynuacji 
drogi dla rowerów 

2 
 
 
 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) i 
oznaczyć przejazd znakiem 
D-6b (przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 

30. Wyjazd z działek 

 

Brak oznaczenia kontynuacji 
drogi dla rowerów 

2 
 
 
 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) i 
oznaczyć przejazd znakiem 
D-6b (przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów) 

2. Wymalować oznaczenie P-13 
dla samochodów (linia 
warunkowego zatrzymania 
złożona z trójkątów) 
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31. Przed stacją Statoil 

 

Brak oznaczenia końca/początku 
DDR zarówno pionowego jak i 
poziomego 

2 Wymalować oznaczenie P-23 
(rower) i oznaczyć znakiem C-13 
(droga dla rowerów) 

32. Kładka pieszo-
rowerowa w 
Redłowie 

 

Wytarte oznaczenia poziome 2 Poprawić malowanie oznaczenia 
P-23 (rower) bardziej odporną na 
ścieranie farbą 
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33. Zjazd z kładki od 
strony ul. Łużyckiej 

 

Brak wygodnego zjazdu dla 
rowerów. Istniejący boczny zjazd 
jest bardzo niewygodny 

4 Z boku schodów wykonać 
podjazd szerokości 1 metra 

34. Zjazd z kładki od 
strony ul. Łużyckiej 

 

Brak połączenia z istniejącą parę 
metrów dalej DDR 

4 
2 

1. Obniżyć krawężniki 
2. Wymalować oznaczenie P-11 

(przejazd dla rowerzystów) 
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35. Wzdłuż ul. 
Sportowej 

 

Brak oznaczeń przejazdów DDR 2 Wykonać odpowiednie 
oznaczenia pionowe i poziome 
(P10, P-11, D-6b) 

36. Skrzyżowanie z ul. 
Śląską 

 

Brak poziomego oznaczenia 
kontynuacji DDR. Odpowiedni 
znak drogowy jest zainstalowany 

2 Wymalować oznaczenie P-11 
(przejazd dla rowerzystów) 
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37. Odcinek przy ul. 
Śląskiej od ul. 
Sportowej do 
hipermarketu Real 

 

Brak oznaczenia DDR 2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-23 
(rower) np. co 50 m 

2. Wymalować oznaczenie P-1 
(linia pojedyncza 
przerywana) 

38. Skrzyżowanie z ul. 
Wołyńską 

 

Podwójny znak końca DDR mimo 
jej kontynuacji 

2 Zdemontować pierwszy znak C-
13a (koniec drogi dla rowerów) i 
poprawić malowanie oznaczenia 
P-11 (przejazd dla rowerzystów) 
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39. Wjazd w drogę 
wewnętrzną Reala 

 

Koniec DDR 3 Rozważyć możliwość 
wyodrębnienia z tej szerokiej 
ulicy drogi dla rowerów aż do 
wejścia do hipermarketu 
(zainstalowano tam stojaki dla 
rowerów) 

40. Wzdłuż ul. Śląskiej 
od CH Real do ul. 
Kieleckiej 

 

Brak oznaczeń DDR – piesi mylą 
strony 

2 
 

2 

1. Wymalować oznaczenie P-23 
(rower) np. co 50 m 

2. Wymalować oznaczenie P-1 
(linia pojedyncza 
przerywana) 
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41. Wejście do przejścia 
podziemnego 

 

Brak możliwości przedostania się 
w stronę ul. Morskiej 

2 Umożliwić przejazd przejściem 
podziemnym 

42. Chodnik wzdłuż ul. 
Śląskiej 

 

Brak DDR 5 Wyodrębnić DDR z istniejącego 
chodnika 

 


