
ZASADY KORZYSTANIA Z ROWEROWEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO prowadzącego wzdłuż 

ul. Warszawskiej w Serocku i ul. Pułtuskiej w Serocku i Wierzbicy. 

Ciąg rowerowy jest oznakowany znakami poziomymi i pionowymi wskazującymi zasady 

bezpiecznego korzystania ze ścieżki. 

Wiele osób jednak, przyzwyczajonych do dawnych warunków, wciąż jeździ na rowerach po 

chodniku. Zdarza się również, że piesi spacerujący chodnikiem schodzą na ścieżkę 

rowerową. Oba rozwiązania niosą z sobą duże zagrożenia. 

Na pierwszym fragmencie - odcinek około 1 850 m od Ronda 25-lecia Samorządu 

Gminnego do skrzyżowania z ul. Szczygielskiego – ścieżka rowerowa jest odseparowana od 

jezdni. Obowiązuje tu DWUKIERUNKOWY ruch dla rowerów i zakaz wchodzenia na ścieżkę 

przez pieszych - rowerzyści mogą podążać ścieżką z dużą prędkością i stanowią realne 

niebezpieczeństwo dla pieszych.  

Na drugim fragmencie - od skrzyżowania z ul. Szczygielskiego do skrzyżowania z ul. 

Chrobrego (odcinek około 750 m) ruch rowerowy odbywa się głównie po jezdni na 

wydzielonych dla rowerów pasach. Jest to ruch JEDNOKIERUNKOWY. Rowery podążają  

w kierunku zgodnym z kierunkiem samochodów. Jazda pod prąd stanowi ogromne 

zagrożenie zarówno dla rowerzystów, jak i pojazdów!.  

Na trzecim fragmencie - od skrzyżowania z ul. Chrobrego do pawilonów usługowo-

handlowych w Wierzbicy – około 1700 m ścieżka jest odseparowana od jezdni i obowiązuje 

tu DWUKIERUNKOWY ruch rowerowy i zakaz wchodzenia na ścieżkę przez pieszych.  

Na całym odcinku występują 4 przejazdy rowerowe przez jezdnię główną (w obrębie 

skrzyżowań z ulicami: Szczygielskiego, Zakroczymską, Chrobrego, Na Skarpie). Z przejazdu 

rowerowego mogą korzystać rowerzyści poruszający się po ścieżkach rowerowych. W ciągu 

przejazdu rowerzysta porusza się tak jak na ścieżce (jadąc a nie prowadząc rower) zwracając 

jednak uwagę na sygnalizację świetlną, która informuje o pierwszeństwie przejazdu. 

Wyjątek stanowi przejazd rowerowy przy ul. Na Skarpie w Wierzbicy, gdzie nie ma sygnalizacji 

świetlnej. Tu teoretycznie rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem, jednak zasadę tę 

trzeba traktować podobnie jak pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych – należy 

zachować szczególną ostrożność i wkraczać na przejazd dopiero po upewnieniu się, że pojazd 

poruszający się jezdnią ustąpi pierwszeństwa rowerzyście.  

Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników ścieżek rowerowych. 



 

 


