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lub szerokoœæ obiektu. Urz¹dzenie bramowe U-10a

umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed obiektem, a

urz¹dzenie U-10b – w takiej odleg³oœci od obiektu, aby

na odcinku drogi przed nastêpnym urz¹dzeniem bra-

mowym lub tym obiektem umo¿liwiæ zawrócenie

pojazdu, którego gabaryty przekraczaj¹ wielkoœci okre-

œlone odpowiednim znakiem.

W zale¿noœci od sytuacji lokalnej dopuszcza siê umiesz-

czenie przed obiektem tylko urz¹dzenia U-10a,

poprzedzonego za ostatnim skrzy¿owaniem odpowied-

nim znakiem E-1 lub F-6 wed³ug zasad okreœlonych w

za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Dopuszcza siê równie¿ stosowanie urz¹dzeñ bramowych

innego typu, ale o tej samej zasadzie dzia³ania, na przyk³ad

przed wjazdami na parkingi przeznaczone dla okreœlonego

rodzaju pojazdów np. dla samochodów osobowych.

5. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ruch pieszych i

rowerzystów

5.1. Zasady ogólne

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce stosuje siê w celu wyeli-

minowania lub ograniczenia niebezpieczeñstw, na jakie

nara¿ony jest pieszy lub rowerzysta korzystaj¹cy z dro-

gi i obiektów przy niej po³o¿onych.

Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ruch pieszych i rowerzystów

mog¹ byæ wykonane z betonu lub metalu. Dopuszcza

siê równie¿ urz¹dzenia naturalne np. gêste ¿ywop³oty.

Urz¹dzenia te stosuje siê na wszystkich drogach i w

ich obrêbie, na wiêkszoœci obiektów le¿¹cych w ci¹gu

tych dróg, k³adkach dla pieszych, ci¹gach pieszych od-

dzielonych od jezdni, przy œcie¿kach rowerowych

przebiegaj¹cych przez obiekty in¿ynierskie itp.

5.2. Balustrady i porêcze

Balustrady U-11a wed³ug wzoru i wymiarów pokaza-

nych na rysunku  5.2.1 stosuje siê w celu zabezpieczenia

przed upadkiem z wysokoœci, jeœli powierzchnia, po

której odbywa siê ruch pieszych lub rowerzystów po-

³o¿ona jest powy¿ej 0,5 m od poziomu terenu.

Barwy balustrad ustala zarz¹dca drogi.

Balustrady dla pieszych umieszcza siê:

– na obiektach mostowych, na których dopuszcza siê

ruch pieszych,

– na przepustach bez barier, je¿eli ró¿nica wysokoœci

pomiêdzy poziomem pobocza, a poziomem cieku

przekracza 1,8 m,

– na schodach z nasypów lub pochylniach,

– w otoczeniu wejœæ i wjazdów do podziemia, znajdu-

j¹cych siê w strefie ruchu pieszego,

– w innych przypadkach, je¿eli zachodzi potrzeba

ochrony pieszego przed spadniêciem lub upadkiem.

Balustrady chroni¹ce ruch pieszych oprócz porêczy i s³up-

ków powinny sk³adaæ siê wy³¹cznie z elementów pionowych

(szczeblin) o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 0,14 m. Dolny po-

ziomy element konstrukcji balustrady ³¹cz¹cy szczebliny nie

mo¿e znajdowaæ siê powy¿ej 0,12 m od poziomu chodnika.

Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów do-

puszcza siê równie¿ balustrady pe³noœcienne.

Minimalne wysokoœci balustrad wynosz¹:

– 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,

– 1,2 m przy œcie¿kach rowerowych,

– 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami ko-

lejowymi i tramwajowymi.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejœciach do przejœæ

podziemnych lub pochylniach po³o¿onych przy œcianach sto-

suje siê porêcze przymocowane do œcian. Odleg³oœæ

pochwytu od œciany nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 cm. Szero-

koœæ pochwytu porêczy powinna wynosiæ minimum 6 cm.

Rys. 5.2.1. Przyk³ad balustrady U-11a
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5.3. Barieroporêcze

Na obiektach mostowych, a tak¿e w innych miejscach, gdzie

nie ma mo¿liwoœci oddzielnego stosowania barier i balu-

strad, a zachodzi koniecznoœæ zastosowania ochrony ruchu

pieszego i ko³owego, mo¿na stosowaæ barieroporêcze.

Przyk³ady mostowych barieroporêczy przedstawiono na

rysunku 5.3.1.

Rys. 5.3.1. Przyk³ady barieroporêczy U-11b:

a) przek³adkowa b) bezprzek³adkowa

Rys. 5.4.1. Wzór ogrodzenia segmentowego U-12a

5.4. Ogrodzenia

Ogrodzenia U-12 stosuje siê w celu ochrony pie-

szych i oddzielenia ich od jezdni, uniemo¿liwienia im

przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub

skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia mog¹ byæ

segmentowe lub ³añcuchowe.

Ogrodzenia segmentowe U-12a wystêpuj¹ w postaci

ram z prêtami, siatkami, przezroczystymi p³ytami itp.

Wysokoœæ tych ogrodzeñ wynosi od 0,80 m do 1,20

m, przy czym mniejsz¹ wysokoœæ nale¿y stosowaæ w

miejscach, w których ogrodzenie mo¿e ograniczyæ wi-

docznoœæ kieruj¹cym pojazdami, np. w obrêbie

skrzy¿owañ, przejœæ dla pieszych itp. Barwa elemen-

tów ogrodzeñ segmentowych jest szara lub ¿ó³ta.

Ogrodzenia mo¿na umieszczaæ obok jezdni, w chod-

nikach, na krawêdzi pobocza, na pasie dziel¹cym

jezdnie, na wysepkach przystanków tramwajowych od

strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowe-

go. Przyk³adowy wzór ogrodzenia segmentowego

U-12a przedstawiono na rys. 5.4.1.

Ogrodzenia ³añcuchowe U-12b (rys. 5.4.2) wystêpuj¹

w postaci s³upków po³¹czonych ³añcuchami. Zaleca siê

barwy ogrodzenia ³añcuchowego:

– s³upków – na przemian bia³a i czerwona, w formie pa-

sów o wysokoœci 25 cm,  przy czym pierwszy dolny

pas jest bia³y lub wyj¹tkowo szary,

– ³añcucha – szara lub bia³o-czerwona w odcinkach po 25 cm.

Wysokoœæ tych ogrodzeñ powinna wynosiæ 1,10 m. Roz-

staw s³upków powinien wynosiæ 1,5 m lub 2,0 m, a

strza³ka ugiêcia ³añcucha - do 0,10 m.

Dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ ³añcuchowych do-

stosowanych do architektury otoczenia o barwach

innych ni¿ bia³o-czerwone.

Ogrodzenia ³añcuchowe stosuje siê wzd³u¿ dróg (ulic),

g³ównie w miastach o du¿ym ruchu pieszych, w obrêbie

skrzy¿owañ, na których ze wzglêdów bezpieczeñstwa pie-

szych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone

przejœcia. Przed obiektami, do których uczêszczaj¹ dzie-

ci, nie dopuszcza siê do stosowania ogrodzeñ

³añcuchowych. W tych miejscach mog¹ byæ stosowa-

ne ogrodzenia segmentowe.
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W obrêbie przejœæ kolejowych, w ci¹gu chodników

lub œcie¿ek dla pieszych, stosuje siê i umieszcza ogro-

dzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby pieszy

przed wejœciem na tor musia³ zmieniæ kierunek ruchu.

Podobne rozwi¹zania stosuje siê równie¿ przed niektó-

rymi obiektami, w których gromadzi siê m³odzie¿ i dzieci.

Zastosowanie ogrodzenia i okreœlenie jego rodzaju oraz

d³ugoœci odcinka, na którym bêdzie ono umieszczone, wy-

maga analizy stanu bezpieczeñstwa i warunków ruchu.

Przyk³ady umieszczania ogrodzeñ przy wejœciu dla pie-

szych przez ulicê dwujezdniow¹, przy wysepce

tramwajowej; na pasie dziel¹cym jezdnie w obrêbie

skrzy¿owania (z odchyleniem ogrodzenia dla poprawy

widocznoœci) oraz na naro¿nikach skrzy¿owania poka-

zuj¹ rysunki 5.4.3 - 5.4.6.

Rys. 5.4.3. Umieszczanie ogrodzenia przy przejœciu

dla pieszych przez ulicê dwujezdniow¹

Rys. 5.4.4. Umieszczanie ogrodzenia ³añcuchowego

na skrzy¿owaniu

Rys. 5.4.5. Umieszczanie ogrodzenia na pasie dziel¹cym

jezdnie w obrêbie skrzy¿owania

Rys. 5.4.2. Wzór ogrodzenia ³añcuchowego U-12b
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Rys. 5.4.6. Umieszczanie ogrodzenia na wysepce tramwajo-

wej i na chodniku po przeciwleg³ej stronie ulicy

Ogrodzenia segmentowe U-12 umieszcza siê przy

przejœciach dla pieszych w sposób przedstawiony na

rys. 5.4.7 w celu zabezpieczenia pieszych przed na-

g³ym wtargniêciem na przejœcie.

Rys. 5.4.7. Umieszczanie ogrodzenia segmentowego

na sposób labiryntu

5.5. S³upki blokuj¹ce

W celu niedopuszczenia do wje¿d¿ania pojazdów na

chodniki lub ci¹gi piesze albo rowerowe stosuje siê s³up-

ki blokuj¹ce U-12c (rys. 5.5.1).

Rys. 5.5.1.  Przyk³ad s³upka blokuj¹cego U-12c

S³upki U-12c mog¹ byæ wykonane z metalu, drewna

lub tworzyw sztucznych. Wysokoœæ s³upków powinna

wynosiæ od 0,6 do 0,8 m. Barwa s³upków blokuj¹-

cych powinna byæ bia³o-czerwona. Dopuszcza siê

stosowanie s³upków blokuj¹cych w formie ozdobnej

dostosowanej do architektury otoczenia o barwach

innych ni¿ bia³o-czerwone.

6. Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania

drogi dla ruchu

6.1. Zasady ogólne

Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ru-

chu stosuje siê w celu:

– zamykania drogi w obrêbie przejazdów kolejowych,

– zamykania drogi na przejœciach granicznych,

– zamykania drogi w punktach poboru op³at na auto-

stradach,

– zamykania dróg zak³adowych na odcinkach, na któ-

rych staj¹ siê drogami niepublicznymi, wjazdów na

parkingi strze¿one, drogi niepubliczne, do lasu itp.

Urz¹dzenia stosowane w obrêbie przejazdów kolejo-

wych zwane s¹ dalej rogatkami lub pó³rogatkami, a

stosowane w pozosta³ych przypadkach – zaporami. Ich

funkcje s¹ takie same. Urz¹dzenia te stosuje siê do za-

mkniêcia ca³ej szerokoœci jezdni (zapory, rogatki) albo

jej po³owy (pó³rogatki, belki zapór).

Belki rogatkowe powinny byæ na przemian barwy

czerwonej i bia³ej w formie pasów o szerokoœci

0,5 m, przy czym jako pierwszy na koñcu belki

umieszcza siê pas czerwony. W przypadku pó³roga-


