
Legenda

zalecane trasy dla rowerzystów:
wydzielone drogi dla rowerów (ścieżki rowerowe) i ulice o uspokojonym 
ruchu (Piotrkowska)
drogi rowerowe w trakcie budowy lub wyznaczania
ulice o spokojnym ruchu
przejazdy przez parki
odcinki po chodnikach, przez strefę zamieszkania, przejścia dla pieszych 
(zasady poruszania się opisane na odwrocie)
ulice z dużym ruchem, na których należy należy zachować zwiększoną 
ostrożność
ulice warunkowo zalecane - ulice o bardzo dużym ruchu i/lub wąskie, dla 
jazdy którymi brak jest sensownej alternatywy

ulice, chodniki (ciągi piesze)
tory kolejowe
cieki, zbiorniki wodne
parki, inne tereny zielone
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Formuła planu jaki trzymają Państwo w  rękach, wynika z  koncepcji 
przyjętej przez autora treści, posiadanej przez niego wiedzy oraz jego oceny 
przydatności i sensowności zalecanych tras dla rowerzystów.

Witold Kopeć

Samodzielne Stanowisko ds. Polityki Rowerowej 
w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi



Chciałabym niniejszym planem zaprosić Was do korzystania 
z roweru jako środka codziennego transportu. Ruch rowerowy 
z punktu widzenia interesów miasta i jego rozwoju to bardzo 
korzystna forma transportu: zaspokaja potrzebę sprawnej, indy-
widualnej mobilności, jest ekologiczny, nie degraduje przestrzeni 
publicznej i zmniejsza niebezpieczeństwo groźnych w skutkach 
wypadków drogowych. Jazda na rowerze jest tania, daje poczu-
cie niezależności, pomaga dbać o zdrowie, a nawet poprawia 
samopoczucie i nastrój.
Bardzo cieszy mnie zauważalny wzrost zainteresowania trans-
portem rowerowym wśród łodzian. Chcę ożywić centrum miasta 
także poprzez rozwój transportu zrównoważonego. Zależy mi, 
aby podnieść jakość podróżowania na rowerze po Łodzi oraz 
zachęcić kolejne osoby do tego, by coraz częściej wybierały 
rower. Z korzyścią dla siebie i dla naszej Łodzi. Dziękuję, że 
wybieracie się w podróż na rowerze!”

2. Zachowuj kontakt 
wzrokowy
W sytuacji, kiedy ktoś zacho-
wuje się na drodze w sposób 
dla Ciebie niezrozumiały, sta-

raj się nawiązać z nim kontakt wzrokowy. W przypadku jego 
braku najlepiej zwolnić lub się zatrzymać, aby uniknąć kolizji.

4. Sygnalizuj swoje  
zamiary
Np. zamiar skrętu czy nawet
(!) zatrzymania, unosząc 
odpowiednią rękę. Pamiętaj, 
sygnalizujemy sam zamiar. 
Podczas wykonywania ma-
newru bezpieczniej trzymać 
obie ręce na kierownicy.

9. unikaj martwego 
punktu
Nie wjeżdżaj, a tym bardziej 
– nie ustawiaj się w „mar-
twym punkcie” samocho-
dów, zwłaszcza ciężarowych 
i autobusów. Chodzi o strefę 
po bokach z  tyłu pojazdu. 
Pozwoli to uniknąć przypad-
kowego zajechania Ci drogi 

przez pojazd skręcający lub tylko zmieniający tor jazdy.

10. pamiętaj o życzliwości, wystrzegaj się agresji
Bardzo łatwo jest się dać zaszczuć i wpędzić w poczucie niż-
szości generujące frustrację. Ale niemal tak samo łatwo można 
się spotkać z przejawami życzliwości u innych kierujących po-
jazdami. Na większości ulic jest miejsce dla wszystkich. Wza-
jemna życzliwość przynosi korzyść każdemu uczestnikowi ruchu 
drogowego, czego nie można powiedzieć o agresji.

Najczęstszą przyczyną wy-
padków z udziałem rowerzy-
stów według danych policji jest 
nieudzielenie pierwszeństwa. 
Dlatego ważna jest poprawna 
ocena pierwszeństwa w sytu-
acji przecięcia kierunków jaz-
dy, czy to na skrzyżowaniu, 
czy na wjeździe z przyulicznej 
posesji. O pierwszeństwie na 
skrzyżowaniach w  mieście 
decydują: albo sygnalizacja 
świetlna, albo w przypadku 
jej braku, odpowiednie znaki, 
a w ostatniej kolejności reguły 
wynikające z Prawa o ruchu 
drogowym.

Znaki z grupy A-6 „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną” 
lub znak D-1 „droga z pierwszeństwem” wskazują na to, że 
poruszamy się po drodze z pierwszeństwem przejazdu na naj-
bliższym skrzyżowaniu.

„Znak A-7 ostrzega o skrzy-
żowaniu z  drogą z  pierw-
szeństwem (al. Włókniarzy), 
w skład której wchodzi droga 
dla rowerów. Na podstawie 
przepisu Prawa o ruchu dro-
gowym rowerzyści mają rów-
nież pierwszeństwo przed po-
jazdami skręcającymi  z drogi 
z pierwszeństwem (al. Włók-

niarzy) w drogę poprzeczną (ul. Struga)”

Znacznie rzadziej zdarzają się 
w Łodzi skrzyżowania oznaczo-
ne znakiem A-5 „skrzyżowanie 
dróg” lub w ogóle pozbawio-
ne znaków rozstrzygających 
o pierwszeństwie. Wówczas 
pierwszeństwo ma pojazd 
nadjeżdżający z prawej strony”

„Skrzyżowanie ulic Ossow-
skiego i Długosza na Kozinach 
oznaczone znakiem A-5. Naj-
słynniejszym łódzkim skrzyżo-
waniem z  taką organizacją 

ruchu jest skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Kilińskiego”

„Skrzyżowanie dojazdu do 
Centrum Kliniczno-Dydaktycz-
nego Uniwersytetu Medycz-
nego z (byłą) drogą dla pie-
szych i rowerów prowadzącą 

wzdłuż ul. Pomorskiej. Wobec braku znaków o pierwszeństwie 
na skrzyżowaniu w tym przypadku również rozstrzyga reguła 
prawej ręki”

„Zgodnie z Prawem o ruchu 
drogowym kierujący pojaz-
dem, włączając się do ru-
chu, jest obowiązany ustąpić 
pierwszeństwa innemu pojaz-

dowi lub uczestnikowi ruchu. W tym przypadku, kierującemu 
rowerem uczestniczącemu w ruchu na drodze dla rowerów”

„Niebezpiecznymi miejscami 
są przejazdy w ciągu drogi 
dla rowerów na alei Piłsud-
skiego przez ulicę Wodną 
i ulicę Wysoką, a także przez 

ulicę Sienkiewicza oraz przejazdy w ciągu drogi dla rowerów na 
alei Mickiewicza przy alei Kościuszki, przez ulicę Wólczańską 
i ulicę Gdańską. W takich miejscach należy obserwować zacho-
wanie kierujących pojazdami nadjeżdżającymi drogą poprzeczną, 
w przypadku wątpliwości próbować nawiązać kontakt wzrokowy, 
a w sytuacji krytycznej zwolnić lub się zatrzymać”

„Skręt w lewo nie należy do 
łatwych manewrów, zwłasz-
cza w  intensywnym ruchu 
miejskim. Może go jednak 
wykonywać sprawnie, o  ile 

opanujemy składających się nań sześć kolejnych czynności: 
1) sprawdzenie możliwości wykonania czyli czy nikt nas w danym 
momencie nie wyprzedza lub nie zamierza wyprzedzić (na foto-
grafii) i ewentualne przepuszczenie wyprzedzających pojazdów,
2) sygnalizowanie zamiaru skrętu poprzez wyciągnięcie lewej ręki, 
3) zjechanie do osi jezdni lub na prawy pas przeznaczony do 
skrętu w lewo w przypadku gdy do wykonania takiego manewru 
są przeznaczone więcej niż jeden pas (sytuacja rzadko spotykana, 
np. na ul. Kopcińskiego przed skrzyżowaniem z al. Piłsudskiego – 
raczej niewielu rowerzystów decyduje się tam na skręt na jezdni), 
4) przepuszczenie tramwajów jadących torowiskiem znajdującym 
się w osi ulicy oraz pojazdów jadących z naprzeciwka, 
5) wykonanie skrętu, 6) przepuszczenie pojazdów poruszających 
się z kierunku przeciwnego i skręcających w prawo, jako nadjeż-
dżających z naszej prawej strony. Jakby tego było mało, musimy 
jeszcze pilnować, by nas nie próbował wyprzedzić z prawej strony 
inny, skręcający również w lewo pojazd (samochód)”

„W niektórych miejscach, ta-
kich jak: ulica Narutowicza 
przed ulicą POW i ulicą Kop-
cińskiego (w obu przypadkach 
jadąc w kierunku wschodnim), 

ulica Sterlinga przed ulicą Rewolucji 1905 r. (jadąc w kierunku 
północnym), ulica Struga przed ulicą Gdańską, ulica Łąkowa 

„Na drodze rowerowej rów-
nież musimy sygnalizować 
zamiar zmiany kierunku ruchu. 
Z myślą o innych rowerzystach”

„Bezpieczniej jest poruszać się 
w pewnej odległości (około 
1 m) od krawężnika lub za-
parkowanych samochodów. 
Będziemy dzięki temu łatwiej 

i szybciej zauważalni dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi 
z prawej strony ulicy, którą się poruszamy, unikniemy zderzenia 
z nagle otwieranymi drzwiami zaparkowanego samochodu, 
z osobami chcącymi wsiąść do samochodu itp. Takie zachowanie 
jest zalecane szczególnie na południowym, ogólnodostępnym 
odcinku ulicy Piotrkowskiej”

„Jazda w bezpiecznej odle-
głości od krawężnika pozwala 
również omijać nierówności, 
studzienki czy potłuczone szkło 
bez konieczności wykonania  

gwałtownego manewru skrętu w lewo, ewentualnie zwalniania i za-
trzymywania się”

„Chodnik jak sama nazwa 
wskazuje powinien służyć 
przede wszystkim do cho-
dzenia, a pieszy ma się na 
nim czuć bezpiecznie i kom-

fortowo. Kierujący rowerem może być tu tylko gościem w trzech, 
wyjątkowych przypadkach przytoczonych za Prawem o ruchu 
drogowym w siódmym przykazaniu Dekalogu szczęśliwego ro-
werzysty”

„Na części dwujezdniowych 
ulic prowadzących ruch tran-
zytowy przez Łódź dozwolona 
jest prędkość większa niż 50 
km/h, a szerokość chodników 
wynosi co najmniej 2 m i bra-
kuje drogi rowerowej. W ta-
kich sytuacjach wolno kieru-
jącemu rowerem korzystać 
z chodnika, pod warunkiem że 

jedzie powoli, zachowuje szcze- gólną ostrożność i ustępuje 
miejsca pieszym”

„Nawet jeżeli zaistnieje wyjąt-
kowa sytuacja pozwalająca 
na korzystanie z chodnika, 
w żadnym wypadku nie jest 
dozwolona jazda wzdłuż po 

przejściu dla pieszych. Musimy zsiąść z roweru przed przejściem 
i pokonać go jako piesi”

„Zajmując miejsce przed 
skrzyżowaniem nie zatrzymuj 
się po bokach tyłu dużego sa-
mochodu lub autobusu. Pojazd 
taki ma stosunkowo dużą mar-

twą strefę niewidoczną w lusterkach, w dodatku ścina zakręty”

„Na skrzyżowaniu i bezpo-
średnio przed nim kierujący 
rowerem może poruszać się 
środkiem pasa ruchu, jeśli pas 
ten umożliwia opuszczenie 

skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Taka jazda utrud-
nia zajeżdżania drogi rowerzyście przez kierujących pojazdami, 
chcących skręcić w prawo. Jeżeli pas jest przeznaczony tylko do 
jazdy w jednym kierunku (na wprost lub do skrętu w którąś ze 
stron), musimy poruszać się jego prawą stroną”

„Prawo dopuszcza możliwość 
poruszania się środkiem pasa 
ruchu na skrzyżowaniu lub 
bezpośrednio przed nim, nie 
zaś możliwość zatrzymywania 

się na środku pasa ruchu. Gdy stajemy przed linią zatrzymania 
powinniśmy to robić po prawej stronie pasa w celu nieblokowania 
pojazdów mogących skręcać w prawo”

„Kierujący rowerem jest obo-
wiązany korzystać z drogi dla 
rowerów (oznaczonej znakiem 
C-13) lub pasa ruchu dla ro-
werów (oznaczonego znakiem 
F-19), jeśli są one wyznaczo-
ne dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skręcić. 

„Przypinaj się bezpiecznie 
przekładając zabezpieczenie 
jednocześnie za ramę i koło. 
Unikaj giętkich zabezpieczeń 
ze stalowej liny lub łańcuchów 
sprzedawanych na metry, któ-
re łatwo przeciąć. Używaj za-
bezpieczeń złożonych z ele-
mentów sztywnych, takich jak 
stalowe pręty (kłódki szeklowe 

typu u-lock) lub dedykowane łańcuchy o grubych ogniwach. 
Solidne zabezpieczenie to takie, którego cena stanowiła 15-20 
procent ceny roweru. Możesz w ten sposób wydatnie ograniczyć 
ryzyko kradzieży. Zastanów się, czy chcesz pomagać złodziejowi 
w sprawieniu Tobie bardzo przykrej niespodzianki. Więcej infor-
macji na temat bezpiecznego parkowania roweru znajdziesz na 
stronie www.rowerowalodz.pl”

„Droga oznaczona znakiem z umieszczonymi na jednej tarczy 
symbolami znaków C-13 i C-16 jest również drogą przeznaczo-
ną dla pieszych oraz dla kierujących rowerami jednośladowymi 
i do niej również stosuje się obowiązek korzystania, o ile biegnie 
w kierunku, w którym się poruszamy lub zamierzamy skręcić. 
Jeżeli symbole są oddzielone kreską poziomą, ruch pieszych 
i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni drogi. Jeżeli są 
oddzielone kreską pionową, ruch pieszych i rowerzystów odbywa 
się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku”

„Pas ruchu dla rowerów jest 
zawsze częścią jezdni prze-
znaczoną dla ruchu rowerów 
tylko w jednym kierunku. Je-
żeli pas ruchu dla rowerów 

jest wyznaczony tylko po jednej stronie jezdni, w przeciwnym 
kierunku jeździmy pasem dla ruchu ogólnego, a nie pod prąd 
pasem ruchu dla rowerów”

„Tak zwany kontrapas jest 
szczególnym pasem ruchu 
dla rowerów wyznaczonym 
dla kierunku przeciwnego niż 
kierunek dopuszczony w jezd-

ni dla ruchu ogólnego czyli pod prąd ulicy jednokierunkowej dla 
pozostałych uczestników ruchu. Jak każdy pas ruchu dla rowe-
rów, również i kontrapas jest przeznaczony dla ruchu w jednym 
kierunku. Jadąc w kierunku przeciwnym poruszamy się pasem 
dla ruchu ogólnego”

„Kierujący rowerem może 
wyprzedzać inne niż rower 
powoli jadące pojazdy z ich 
prawej strony. Należy przy 
tym zachować szczególną 

ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego 
pojazdu. Nie należy wyprzedzać z prawej strony pojazdów 
sygnalizujących zamiar skrętu w prawo”

„Wyjątkowo dopuszczona 
jest jazda po jezdni kierują-
cego rowerem obok innego 
roweru lub motoroweru, jeżeli 
nie utrudnia to poruszania się 

innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpie-
czeństwu ruchu drogowego. Przy czym, za utrudnienie porusza-
nia się trudno uznać konieczność zjechania przy wyprzedzaniu 
na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Dopiero w przypadku 
braku, nawet chwilowego, możliwości zjechania możemy mówić 
o utrudnieniu”

„Zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem korzystania 
z parków i zieleńców na te-
renie miasta Łodzi, korzysta-
nie z rowerów na ścieżkach 

i alejkach przeznaczonych dla ruchu pieszego nie może naruszać 
bezpieczeństwa pieszych. W przypadku braku wydzielonych 
miejsc do jazdy rowerem uznaje się pierwszeństwo użytkowników 
pieszych”

„Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami porządkowymi 
związanymi z  przewozem 
osób, zwierząt i  rzeczy 
w środkach komunikacji lo-

kalnego transportu zbiorowego w Łodzi, jest dopuszczona moż-
liwość przewozu roweru o ile istnieją warunki takiego umiesz-
czenia w pojeździe, by nie utrudniał on przejścia, nie zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniał widoczności kierującemu 
pojazdem i nie powodował zagrożenia dla innych podróżnych. 
Do kierującego pojazdem należy ocena, czy takie warunki są. 
W przypadku bezzasadnej w naszej ocenie odmowy przewie-
zienia roweru autobusem lub tramwajem mamy prawo złożyć 
skargę na zachowanie kierowcy do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Łodzi Sp. z o.o. Za przewóz roweru lokalnym 
transportem zbiorowym nie jest pobierana opłata. Powyższe zasa-
dy dotyczą również linii podmiejskich obsługiwanych przez MPK”. 

„Na niektórych skrzyżowa-
niach, np. ulicy Solskiego na 
Radiostacji, nie ma ustawio-
nych znaków A-6 lub D-1, 
a  o  tym, że się poruszamy 

drogą z pierwszeństwem możemy się zorientować po znakach 
A-7 lub B-20 ustawionych przy drogach poprzecznych. Dlatego 
znaki te mają oryginalny kształt, który pozwala je zidentyfikować 
również od tyłu.

5. Staraj się być jak naj-
bardziej zauważalnym
Używaj obowiązkowych 
świateł od zmierzchu do świtu, 
a także w warunkach zmniej-
szonej przejrzystości powie-
trza (mgła, opady atmosfe-
ryczne). Poruszając się jezdnią 
jedź w pewnej odległości od 
krawężnika. Unikniesz w ten 

sposób chowania się za samochody zaparkowane wzdłuż jezdni 
i tym samym będziesz lepiej widoczny dla prowadzących pojazdy 
wyjeżdżające z ulic poprzecznych lub z przyulicznych posesji. 

6. ustępuj pierwszeństwa i miejsca pieszym
Nie przejeżdżaj obok pieszych przechodzących przez przej-
ście dla pieszych. Poruszając się po chodniku lub drodze dla 
pieszych i rowerów należy zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym. Na ścieżkach i alejkach parkowych 
w Łodzi można korzystać z roweru pod warunkiem nienaruszania 
bezpieczeństwa pieszych i respektowania ich pierwszeństwa. 

7. nie traktuj jazdy po 
chodniku jako reguły
Jazda rowerem po chodniku 
jest dozwolona wyjątkowo 
w trzech sytuacjach: 
1) gdy rowerzysta opiekuje 
się osobą w wieku do lat 10 
kierującą rowerem; 
2) szerokość chodnika wzdłuż 
drogi, po której ruch pojaz-

dów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi 
co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów; 
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty 
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Jeż-
dżąc po chodniku stwarzasz zagrożenie potrącenia pieszego, 
a także przyczyniasz się do zmniejszenia komfortu poruszania 
się pieszo. Co więcej, jeżdżąc po chodniku narażasz siebie na 
zderzenie z pojazdem wyjeżdżającym np. z bramy albo na wje-
chanie w otwierane drzwi parkującego samochodu. Wreszcie, 
jeżdżąc nieprzepisowo po chodniku wystawiasz złe świadectwo 
rowerzystom.

8. nie przejeżdżaj wzdłuż 
po przejściu dla pieszych 
Konsekwencją jazdy po chod-
niku jest również przejeżdża-
nie wzdłuż po przejściu dla 
pieszych, na które poruszając 
się chodnikiem prędzej czy 
później się trafi. Jest to o tyle 
niebezpieczne, że np. kierow-
cy pojazdów skręcających 

w ulicę, przez którą mamy zamiar przejechać po przejściu, nie 
spodziewają się na przejściu rowerów poruszających się pręd-
kością wyższą niż piesi.

3. Sprawdzaj
Naucz się oglądać za siebie, 
kiedy zamierzasz zmienić tor 
jazdy, np. skręcić w lewo.

„Jednym z mitów dotyczących używania roweru w mieście jest 
przeświadczenie, że warunkiem koniecznym jest rozbudowana 
sieć wydzielonych dróg rowerowych zwanych również ścieżkami 
rowerowymi. Tymczasem sposobem na udostępnienie miasta 
dla rowerów jest też uspokajanie ruchu samochodów w centrum 
czy wydzielanie pasów dla rowerów na niektórych odcinkach 
ulic. W Łodzi można także z powodzeniem znajdować ulice 
odpowiednie do przemieszczania się na rowerze, czyli o dobrej 
nawierzchni na jezdni i z mniejszym ruchem samochodowym.

Mało komfortowe i niebezpieczne są dłuższe odcinki wąskich ulic 
(dwa pasy) o dużym natężeniu ruchu, na których kierowcy roz-
pędzają swoje samochody (np. odcinek ul. Wólczańskiej między 
ul. 6 Sierpnia a ul. Andrzeja Struga, fragment ul. Sienkiewicza 
między ul. Tuwima a ul. Traugutta, czy ul. Rewolucji 1905 r. mię-
dzy ul. Wschodnią a ul. Kilińskiego). Bezpieczniejszymi od nich 
są nawet ruchliwe ulice i jezdnie o większej liczbie pasów ruchu, 
jak np. al. Piłsudskiego na wschód od „skrzyżowania Marszał-
ków”, gdzie rowerzysta jest łatwiej zauważalny. Na przeciwnym 
biegunie znajdują się ulice o dobrej nawierzchni i niewielkim 
natężeniu ruchu. Taka sytuacja w centrum występuje rzadko i na 
krótkich odcinkach ulic (np. ul. Kamińskiego, ul. Lipowa). Z kolei 
na Bałutach można znaleźć wiele ulic przyjemnych dla rowerzy-
stów, jak np. ul. Młynarska na całej swej długości, czy ul. Piwna. 

Wybierając drogę codziennych dojazdów, warto próbować 
wielu wariantów, szukając komfortu i najkrótszego czasu podróży. 
W niektórych przypadkach lepiej nawet unikać dróg rowerowych, 
które wydłużają czas jazdy i ją komplikują, jak np. wzdłuż ul. Drew-
nowskiej (lepiej jechać ul. Gandhiego lub ul. Lutomierską) albo 
wzdłuż ul. Zachodniej (alternatywą jest ul. Zgierska). Warto też 
obserwować zachowania innych rowerzystów, ślady jakie pozo-
stawiają. Może się okazać, że poznamy w ten sposób jakiś korzyst-
ny skrót, jak np. przejazd ul. Braterską pod wiaduktem na al. Jana 
Pawła II. Ten skrót oszczędza stanie na światłach, podjazd pod 
górkę i jazdę wzdłuż głośnej arterii komunikacyjnej. Niniejszy plan 
ma za zadanie ułatwić planowanie podróży przez centrum Łodzi. 

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

1. Bądź przewidujący/-a 
i przewidywalny/-a
Oceniaj zamiary innych 
uczestników ruchu, kierow-
ców, pieszych i innych rowe-

rzystów. Zachowuj się też w sposób czytelny dla innych, stosując 
się do ogólnie przyjętych zasad zebranych w Prawie o ruchu dro-
gowym. Dotyczy do zwłaszcza kwestii pierwszeństwa na drodze.  

„Przepuszczając pojazdy jadące 
z naprzeciwka możemy powtórzyć 
sygnalizowanie zamiaru, żeby dla 
innych uczestników ruchu było ja-
sne, co robimy na środku jezdni”

„Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” lub B-20 „stop” wskazują, 
że musimy ustąpić pierwszeństwo pojazdom poruszającym się 
drogą poprzeczną”

„W takich przypadkach, mu-
simy zachować się podobnie 
jak byśmy skręcali w  lewo, 
tylko zjeżdżamy do prawej 
– a nie lewej – strony pasa 

przeznaczonego do jazdy na wprost”

przed ulicą Karolewską (jadąc w kierunku południowym), ulica 
Zielona przed ulicą Legionów (jadąc w kierunku północnym), 
ulica Limanowskiego przed ulicą Klonową (jadąc w kierunku 
wschodnim), by móc jechać na wprost musimy zjechać w kierunku 
osi jezdni, gdyż prawy pas jest przeznaczony do skrętu”

ROWEROWY PLAN
CENTRUM ŁODZI
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„Jazda środkiem pasa jest 
szczególnie ważna na ron-
dach z jednym pasem ruchu 
lub – jak na fotografii – na 
skrzyżowaniach z łamanym 

pierwszeństwem przejazdu oznaczonych za pomocą tabliczki 
z grupy T-6. W ten sposób minimalizujemy prawdopodobieństwo 
zajechania nam drogi przez pojazd skręcający w prawo”.
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