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Jednostka projektowa

Na przedmiotowym odcinku drogi pieszy może poruszać się ścieżką rowerową poprowadzoną równolegle
doUwaga:
drogi, dodatkowo na przebudowywanym odcinku drogi odrębnym opracowaniem zostanie wprowadzony
zakaz
ruchu
pieszych (znak
B-41).
Kanał
technologiczny
w odrębnym
opracowaniu.

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed
pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności
korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie
poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem
transportu osobistego.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych
może iść obok siebie.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

1.Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub
czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi
i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.0.450 t.j.) Art. 11 Zasady korzystania przez pieszego z chodnika, pobocza,
drogi dla pieszych i jezdni:

W zwiazku z tym, że przy drodze poprowadzona jest ścieżka rowerowa, to mając na uwadze:

3) torowisko tramwajowe – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pojazdów szynowych.

2) pobocza lub chodnik – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pieszych;

1) jezdnię – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pojazdów;

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) § 10. 1. Droga powinna mieć w szczególności:

UWAGA - Przebudowa drogi obejmuje tylko jezdnię przeznaczoną do ruchu pojazdów i nieprzeznaczoną do ruchu pieszych co jest zgodne z:

