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1. Warunki techniczne umieszczania
znaków drogowych

1.1. Przepisy ogólne

Przepisy za³¹cznika stosuje siê do znaków drogowych
pionowych umieszczanych na drogach twardych.
Na drogach gruntowych stosuje siê:
- znaki kierunku i miejscowoœci (drogowskazy, znaki

miejscowoœci),
- inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezbêdne dla

bezpieczeñstwa ruchu drogowego (oznakowanie
przejazdów kolejowych, czêœciowe lub ca³kowite
zamkniêcia drogi).

Za³¹cznik okreœla dla znaków i tabliczek:
- wielkoœæ, wymiar i widocznoœæ znaków,
- barwy i odblaskowoœæ,
- liternictwo i stosowane napisy,
- zasady doboru typu folii na lica znaków w zale¿noœci

od lokalizacji znaku,
- zasady umieszczania znaków na drodze,
- wzory barwne,
- konstrukcje znaków.
U¿yte w za³¹czniku okreœlenia oznaczaj¹:
a) „kategoria znaków” – znaki odpowiadaj¹ce podzia-

³owi literowemu od A do W, zawartemu w roz-
porz¹dzeniu w sprawie znaków i sygna³ów drogowych,
np. kategoria B - znaki zakazu,

b) „grupa znaków” – nale¿y rozumieæ znaki nale¿¹ce
do grupy wielkoœci okreœlonej w za³¹czniku, np.
grupa znaków wielkich,

c) „odmiana znaku” :
– mutacje znaków o analogicznej treœci, np. odmiany

znaku F-8 „objazd w zwi¹zku z zamkniêciem dro-
gi” F-9 „znak prowadz¹cy na drodze objazdowej”,
F-21 „ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê”, F-22
„ograniczenia na pasie ruchu”,

– modu³owe odmiany znaków kategorii F, w zale¿no-
œci od liczby pasów ruchu,

– te same znaki, których znaczenie precyzuj¹ symbole
lub napisy umieszczone na nich lub pod nimi, np. od-
miany znaku B-35 „zakaz postoju” z ró¿nymi napisami.

1.2. Wielkoœci, wymiary i widocznoœæ znaków

1.2.1. Wielkoœci i wymiary

Stosuje siê piêæ grup wielkoœci znaków ostrzegawczych,
zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejsco-
woœci, a mianowicie:
a) znaki wielkie (W)

– na autostradach, umieszczane przy jezdniach g³ów-
nych,

b) znaki du¿e (D)
– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach

g³ównych,
– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabu-

dowanym,
– oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabu-

dowanym, na których dopuszczalna prêdkoœæ jest
wiêksza ni¿ 60 km/h,

c) znaki œrednie (S)
– na ³¹cznicach autostrad i dróg ekspresowych,
– na jednojezdniowych drogach krajowych i woje-

wódzkich,
– na drogach powiatowych z wyj¹tkiem drogowskazów

tablicowych,
d) znaki ma³e (M)

– na drogach gminnych,
– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

e) znaki mini (MI)
– na s³upkach przeszkodowych i tablicach kieru-

j¹cych,
– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy wa-

runki drogowe nie pozwalaj¹ na stosowanie zna-
ków wiêkszych lub zastosowanie wiêkszych
znaków pogorszy³oby warunki widocznoœci pie-
szych na przejœciu dla pieszych,

– na w¹skich uliczkach zabytkowych miast.
Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogo-
wym stosuje siê znaki o jedn¹ grupê wielkoœci wy¿sz¹ ni¿
stosowane na danym odcinku drogi (z wyj¹tkiem robót
prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje
siê znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mieæ tak¹ sam¹ grupê wielkoœci
jak znaki na drodze z pierwszeñstwem przejazdu jednak
nie mniejsz¹ ni¿ znaki œrednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach
przejœæ dla pieszych, w zale¿noœci od warunków widocz-
noœci, mog¹ byæ stosowane w grupach wielkoœci ni¿szych
ni¿ obowi¹zuj¹ce na danej drodze.
Je¿eli w  opisach szczegó³owych wymiary znaków lub
tabliczek nie s¹ podane w zale¿noœci od grupy wielkoœci
znaków, wówczas ten znak wystêpuje tylko w jednej wiel-
koœci, przedstawionej na danym rysunku.
W zale¿noœci od wielkoœci znaków podstawowe wymiary
dla znaków kategorii A, B, C i D podane s¹ w tabeli 1.1.
Wielkoœci te nie dotycz¹ znaków w zwi¹zku z zabezpie-
czeniem miejsca wypadku drogowego.
Odstêpstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów zosta³y
okreœlone w szczegó³owych opisach znaków. Wymiary zna-
ków kategorii E zale¿¹ od przyjêtej wysokoœci pisma,
rodzaju i wielkoœci symboli oraz d³ugoœci i liczby nazw
miejscowoœci na nich umieszczanych, zgodnie z zasadami
podanymi w opisach szczegó³owych. Wymiary znaków ka-
tegorii F, G i tabliczek T oraz szczegó³owe wymiary
wszystkich znaków podane s¹ w opisach szczegó³owych.
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1.2.2. Widocznoœæ znaków

Dla zapewnienia widocznoœci znaku z odleg³oœci po-
zwalaj¹cej kieruj¹cemu pojazdem jego spostrze¿enie,
odczytanie i prawid³ow¹ reakcjê, do wykonania lic zna-
ków nale¿y stosowaæ materia³y odblaskowe. Typy
materia³ów odblaskowych do stosowania w zale¿noœci
od miejsca ich lokalizacji i klasy drogi przedstawiono
w tabeli 1.2.

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej u¿ytej na lica znaków w zale¿noœci od lokalizacji znaku drogowego - wymagania minimalne

Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznako-
wania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje
siê foliê odblaskow¹ typu 2 lub foliê pryzmatyczn¹.
Do wykonywania lic znaków umieszczanych nad jezd-
ni¹ na autostradach i drogach ekspresowych stosuje siê
foliê pryzmatyczn¹. Zaleca siê stosowanie folii pryzma-
tycznej do wykonywania lic tablic przeddrogowska-
zowych  i drogowskazów umieszczanych obok jezdni
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1.3. Barwa i odblaskowoœæ znaków

1.3.1. Barwa

Lica znaków drogowych powinny spe³niaæ wymagania
fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblasko-
woœci i barwy. Wartoœci wspó³rzêdnych chromatycznoœci
(x,y) wyznaczaj¹cych punkty naro¿ne pól tolerancji
barwnych dla poszczególnych typów folii odblaskowych
i nieodblaskowych oraz pow³ok kryj¹cych wraz z war-
toœciami wspó³czynników luminancji ß dla znaków
nowych zosta³y podane w tabelach 1.3 i 1.4.

1.3.2. Odblaskowoœæ znaków

Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³-
czynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 i 2
naniesionych na lica znaków nowych zosta³y okreœlone
w tabelach 1.5 i 1.6.

Tabela 1.3. Minimalne wartoœci wspó³czynnika luminancji ß oraz wartoœci wspó³rzêdnych chromatycznoœci (x,y) punktów
naro¿nych pól tolerancji barw dla folii odblaskowych typu 1 i 2

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorymetrem w geometrii pomiaru 45O / 0O dla 2O obserwatora, przy zasto-
sowaniu standardowego, polichromatycznego Ÿród³a œwiat³a CIE D65 (zdefiniowanego w publikacji CIE nr 15.2 - 1986).

na autostradach i drogach ekspresowych oraz znaków
umieszczanych nad jezdni¹ na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, je¿eli nie jest
wykorzystana do umieszczenia znaku dla jad¹cych z
przeciwnego kierunku, powinna mieæ barwê szar¹. Na
odwrotnej stronie tarczy znaku nale¿y umieœciæ infor-
macje zawieraj¹ce dane identyfikuj¹ce producenta
znaku, typ folii odblaskowej u¿ytej do wykonania lica
znaku, miesi¹c i rok produkcji znaku.
Dopuszcza siê stosowanie folii pryzmatycznej odbla-
skowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej lub poma-
rañczowej do wykonania lic znaków odblaskowych:
A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlokalizo-
wanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
b¹dŸ o du¿ej wypadkowoœci. Dopuszcza siê wykony-
wanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej  ¿ó³to-zie-
lonej lub pomarañczowej.
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Tabela 1.4. Wartoœci wspó³rzêdnych chromatycznoœci (x,y) punktów naro¿nych pól tolerancji barw i wspó³czynnika luminancji ß
dla pow³ok kryj¹cych

Tabela 1.5. Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³czynnika  odblasku R’ w [cd/lx/m2] dla lic znaków wykonanych
z folii odblaskowej typu 1 mierzone dla standardowego Ÿród³a œwiat³a CIE typu A

Tabela 1.6. Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³czynnika odblasku R’ w [[cd/lx/m2] dla lic znaków wykonanych
z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego Ÿród³a œwiat³a CIE typu A
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Dla folii pryzmatycznych obowi¹zuj¹ wymagania jak
dla folii typu 2.
Szczegó³owe wymagania techniczne dla poszczegól-
nych rodzajów folii s¹ okreœlone w aprobatach
technicznych.
Folie odblaskowe wszystkich typów u¿yte do wyko-
nania lic znaków powinny spe³niaæ odpowiednio
wymagania podane w tabelach 1.3 i 1.5, 1.6, a pow³o-
ki kryj¹ce powinny spe³niaæ odpowiednio wymagania
okreœlone w tabeli 1.4.
W zale¿noœci od typu folii odblaskowej u¿ytej do wy-
konania lica znaku wymagane wspó³czynniki odblasku
R’ dla znaków u¿ywanych w ca³ym okresie ich gwa-
rantowanej trwa³oœci zosta³y okreœlone w tabeli 1.7.

1.4. Liternictwo znaków drogowych
pionowych

1.4.1. Zasady ogólne

Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znaków oraz
na tablicach umieszczonych dla potrzeb ruchu drogowe-
go wykonuje siê literami i cyframi odpowiadaj¹cymi
wzorom podanym w punkcie 1.4.3, z wyj¹tkiem napi-
sów umieszczonych na licach znaków kierunku i
miejscowoœci wykonanych z folii pryzmatycznych, w gru-
pie wielkoœci „wielkie”, a w szczególnoœci tablic E-1a I,
E-1a II, E-2c, E-2d, E-14a i E-20, zlokalizowanych na
autostradzie. Dla lic wy¿ej wymienionych znaków wy-
konanych z folii pryzmatycznych nale¿y zastosowaæ ni¿ej

Tabela 1.7. Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³czynnika odblasku R’ w [cd/lx/m2] dla lic odblaskowych znaków
u¿ywanych w ca³ym okresie ich gwarantowanej trwa³oœci

wymienione korekty wymiarów podanych w tabelach 1.8
i 1.10 oraz w punkcie 1.4.3:
a) dla bia³ych liter i cyfr o wysokoœci 420 mm nale¿y

przyj¹æ odstêp miêdzy literami i cyframi:
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 126 mm,
zamiast 105 mm,

b) dla bia³ych liter i cyfr o wysokoœci 348 mm nale¿y
przyj¹æ odstêp miêdzy literami i cyframi:
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm
zamiast 87 mm,

c) dla niebieskich liter i cyfr o wysokoœci 348 mm,
umieszczanych na bia³ym tle, nale¿y przyj¹æ:
– gruboœæ elementów

gr = 1/6 d + 0,15 (1/6 d) = 66,7 mm zamiast 58 mm,
– odstêp pomiêdzy literami

o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm
zamiast 87 mm.

Napisy sporz¹dza siê ma³ymi literami. Do rozpoczy-
nania napisów i nazw miejscowoœci stosuje siê
du¿e litery z wyj¹tkami podanymi na wzorach zna-
ków, których dotycz¹. Przy nazwach d³ugich lub
z³o¿onych dopuszcza siê stosowanie skrótów, np.
Ostrów Wlkp. zamiast Ostrów Wielkopolski.
Cyfry wykonuje siê w wysokoœci liter du¿ych, z wyj¹t-
kami okreœlonymi w opisach szczegó³owych. Odstêpy
miêdzy literami w wyrazie oraz pomiêdzy cyframi s¹
odmierzane na linii odmierzania odstêpów.
Podstawow¹ jednostk¹ w systemie jest gruboœæ elemen-
tów liter i cyfr oznaczona jako jednostka gruboœci „gr”.
Wszystkie inne elementy liter i cyfr oraz zestawionych
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z nich wyrazów i napisów podawane s¹ w jednost-
kach gruboœci „gr” w sposób nastêpuj¹cy:
– wysokoœæ liter du¿ych i cyfr d = 6 gr,
– zasadnicza wysokoœæ liter ma³ych m = 4 gr,
– wysokoœæ wiersza pisma w = 8 gr,
– minimalna odleg³oœæ miêdzy wierszami, tzw. interlinia

i = 2 gr,
– wysokoœæ pasa pisma p = w + i = 10 gr.

1.4.2. Zasady tworzenia napisów

Litery i cyfry o odpowiedniej konstrukcji maj¹ swoje sta³e
„punkty odmierzania odstêpów” po³o¿one na „linii odmie-
rzania odstêpów”.  Linia ta przebiega na wysokoœci
1 gr = 1/6 wysokoœci liter du¿ych „d”.
Odstêp miêdzyliterowy i miêdzy cyframi zawarty miêdzy
punktami odmierzania odstêpów wynosi „o” = 1,5 gr.
Jednak dla napisów wykonywanych z folii odblaskowej
typu 3 odstêp miêdzyliterowy i miêdzy cyframi nale¿y przy-
j¹æ „o” = 1,8 gr. Odstêp miêdzywyrazowy wynosi
h = 3 „o” = 4,5 gr. Minimalny odstêp miêdzy wyrazem
a liczb¹ wynosi x = min. 3 „o” = 4,5 gr.
Niektóre litery i cyfry maj¹ linie korekcyjne, które s¹
oznaczone na ich rysunkach konstrukcyjnych przez „k”.
Wykaz liter i cyfr z liniami korekcyjnymi przestawio-
no na rys. 1.4.2.

Tabela 1.8. Wielkoœæ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Zestawienie szerokoœci liter, cyfr, znaków specjalnych
i odstêpów podano w tabelach 1.10.a, b, c, d.
Dzia³anie systemu jest jednakowo sprawne przy ka¿dej
wielkoœci liter tego samego typu ze wzglêdu na proporcjo-
nalnoœæ powiêkszenia.
Zestawienie wielkoœci liter u¿ywanych do wykonywania
napisów podane jest w tabeli 1.8.
Grupy wielkoœci liter i cyfr stosowanych na znakach
kierunku i miejscowoœci podano w tabeli 1.9, a dla po-
zosta³ych kategorii znaków w opisach szczegó³owych.
Przyk³adowe obliczenia d³ugoœci napisu „£¹cko”
przedstawiono w tabeli 1.10.d. D³ugoœæ napisu o wy-
sokoœci 210 mm (gr = 35 mm) wynosi: 21,99 x 35 =
769,65 mm ~77 cm (bez odstêpów od obwódki).
Odstêp poziomy miêdzy napisem a obwódk¹ powinien
wynosiæ co najmniej 2 gr, zaœ odstêp pionowy miêdzy
pasem pisma a górn¹ obwódk¹ powinien byæ nie mniej-
szy ni¿ wielkoœæ interlinii dla tego pasa pisma. Dolny pas
pisma mo¿e przylegaæ bezpoœrednio do dolnej obwódki.
Na znakach i tabliczkach stosuje siê s³ownictwo okre-
œlone w za³¹czniku w opisach szczegó³owych znaków.
Informacje s³owne nale¿y jednak stosowaæ w tych przy-
padkach, w których przekazanie informacji za pomoc¹
symboli okreœlonych w za³¹czniku jest niedosta-
teczne (mo¿e budziæ w¹tpliwoœci).
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b) dla cyfr

c) dla znaków specjalnych

d) dla odstêpów

Tabela 1.10. Zestawienie szerokoœci liter, cyfr, znaków specjalnych i odstêpów mierzonych miêdzy punktami odmierzania

a) dla liter

e) przyk³ad obliczenia d³ugoœci napisu „£¹cko”
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Rys. 1.4.1. Sposób zestawienia napisu

Rys. 1.4.2. Wykaz liter i cyfr, w których wystêpuj¹ linie korekcyjne
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1.4.3. Zestawienie liter i cyfr do kopiowania
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk³adzie poziomym

1.5. Umieszczanie znaków

1.5.1. Zasady ogólne

Znaki umieszcza siê:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdni¹, je¿eli dotycz¹

jad¹cych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczególnymi pasami ruchu, je¿eli dotycz¹

jad¹cych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, je¿eli dopuszczaj¹ to przepisy rozpo-
rz¹dzenia w sprawie znaków i sygna³ów drogowych,

b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po pra-
wej stronie na drogach dwujezdniowych, których
jezdnie posiadaj¹ wiêcej ni¿ jeden pas ruchu, przy
czym jako obowi¹zkowe dotyczy to znaków ka-
tegorii A, B (z wyj¹tkiem znaków B-35 do B-38),
G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowi¹zkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b
oraz znaków kategorii G,

4) na jezdni, je¿eli droga jest zamkniêta dla ruchu lub ruch
na niej jest ograniczony,

5) na wysepkach w obrêbie skrzy¿owañ,  je¿eli znak naka-
zu wskazuje obowi¹zek jazdy w okreœlonym kierunku.

Je¿eli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem
znaku umieszczonego po prawej stronie to powinien
znajdowaæ siê w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, chyba ¿e warunki lokalne to uniemo¿liwiaj¹ lub
przepisy za³¹cznika stanowi¹ inaczej.

1.5.2. Sposób umieszczania znaków

Znaki umocowuje siê na konstrukcjach wsporczych, tj.
s³upkach, ramach, wysiêgnikach, konstrukcjach bramo-
wych, wykonanych z materia³ów trwa³ych, z wyj¹tkiem
betonu. Dopuszcza siê te¿ do umieszczania znaków wy-
korzystywanie s³upów linii telekomunikacyjnych, latarñ,
s³upów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz œcian
budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów in-
¿ynierskich. S³upki konstrukcji wsporczych powinny
mieæ przekrój ko³owy lub eliptyczny.
Nastêpny znak powinien byæ umieszczony za poprze-
dzaj¹cym w odleg³oœci co najmniej:
– 50 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci

powy¿ej 90 km/h,
– 20 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci

powy¿ej 60 km/h,
– 10 m na pozosta³ych drogach.
Je¿eli ze wzglêdów lokalnych istnieje koniecznoœæ zastosowa-
nia dwóch lub trzech znaków na jednym s³upku lub wysiêgniku,
mo¿na je umieszczaæ w uk³adzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znaków poka-
zano na rysunkach: 1.5.1÷1.5.4.
Tarcze znaków powinny byæ odchylone w poziomie
od linii prostopad³ej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaków powinno wynosiæ oko³o 5°
w kierunku jezdni. Jeœli znaki umieszczone s¹ na ³ukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nale¿y skorygowaæ
zale¿nie od wielkoœci promienia oraz od jego kierunku.

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk³adzie pionowym
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Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym b) na ³uku poziomym w prawo c) na ³uku poziomym w lewo

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk³adzie mieszanym

Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znaków  w  uk³adzie  pionowym

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 1.5.5.

1.5.3. Odleg³oœæ znaków od jezdni
oraz wysokoœæ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nale¿y umieszczaæ tak,
aby odleg³oœæ znaku od krawêdzi korony drogi by³a
nie mniejsza ni¿ 0,5 m (rys. 1.5.6.a). W przypadku
gdy warunki terenowe nie pozwalaj¹ na umieszcze-
nie znaku poza koron¹ drogi, znak powinien byæ
umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu

w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,50 m od krawêdzi
jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z
pasami awaryjnego postoju) - w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ 0,50 m od krawêdzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mo¿na umiesz-
czaæ w koronie drogi w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 5 m
od krawêdzi jezdni.
Znaki w pasie dziel¹cym jezdnie dróg dwujezdnio-
wych umieszcza siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,50 m
od zewnêtrznej krawêdzi opaski (rys. 1.5.6.b),
Znaki na ulicach umieszcza siê w odleg³oœci 0,50 -
2,00 m od krawêdzi jezdni (rys. 1.5.6.c),
Minimalna odleg³oœæ umieszczenia znaków od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegn¹cej wzd³u¿ drogi
wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6.d).
Powy¿sze odleg³oœci nie dotycz¹ znaków umieszcza-
nych przez policjê w zwi¹zku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego, znaki te mog¹ byæ
umieszczane na jezdni.
Odleg³oœæ znaku od jezdni mierzy siê w poziomie
od krawêdzi jezdni (wystaj¹cy krawê¿nik drogowy



20

Rys. 1.5.6. Odleg³oœæ znaków od krawêdzi jezdni:

typu miejskiego wlicza siê do chodnika) do najbli¿sze-
go skrajnego punktu tarczy znaku (trójk¹ta, ko³a,
kwadratu, prostok¹ta) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odleg³oœci znaków od krawêdzi jezdni pokazane na
rys. 1.5.6 powinny byæ zachowane równie¿ w stosun-
ku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w
kszta³cie strza³y, które mog¹ byæ umieszczane równo-
legle do krawêdzi jezdni. Odleg³oœæ mierzy siê wówczas
do powierzchni czo³owej znaku lub jego krawêdzi w
miejscu najbli¿szym jezdni.
Wysokoœæ umieszczenia znaku powinna byæ dostoso-
wana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca
na drodze. Jedn¹ z zasadniczych okolicznoœci, które na-
le¿y uwzglêdniaæ, jest ruch pieszych, dla których znak
zbyt  nisko ustawiony mo¿e stanowiæ istotn¹ przeszkodê.
Wysokoœæ umieszczania znaków (dolnej krawêdzi lub
najni¿ej po³o¿onego jej punktu) podano w tabeli 1.11 i
pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokoœci te nie dotycz¹
znaków umieszczanych przez policjê w zwi¹zku z za-
bezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, które

c) na ulicy

mog¹ byæ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.
Jeœli na jednym s³upku umieszczone s¹ dwa znaki ka-
tegorii A, B, C, D lub F to dolna krawêdŸ ni¿ej po³o¿onego
znaku znajduje siê na wysokoœci podanej w tabeli 1.11.
Na ulicach w obszarach zabudowanych przez ni¿ej
umieszczony znak rozumieæ nale¿y równie¿ dodatko-
we tabliczki pod znakami.
Dopuszcza siê umieszczanie znaków D-1 i A-7 wspól-
nie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7.i).
Przy ustalaniu wysokoœci umieszczenia znaku poza ob-
szarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych
na drogach nie bêd¹cych ulicami uwzglêdnia siê doln¹
krawêdŸ tabliczki znajduj¹cej siê pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zapor¹ i na tablicach
prowadz¹cych nie mog¹ byæ umieszczone ni¿ej ni¿ gór-
na krawêdŸ zapory lub tablicy.
Wysokoœæ umieszczenia du¿ych drogowskazów w
kszta³cie strza³y (E-3) powinna byæ tak dobrana, aby
zapewniæ jak najlepsz¹ widocznoœæ drogowskazu nie
pogarszaj¹c warunków widocznoœci na skrzy¿owaniu.

d) na drodze, wzd³u¿ której biegnie linia tramwajowab) w pasie dziel¹cym jezdnie drogi dwujezdniowej

a) na drodze
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Rys. 1.5.7. Wysokoœæ umieszczenia znaków:

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13,  od E-15 do E-21 na drogach

c) E-1, E-2, E-14 na drogach innych ni¿ ulice

d) E-3 na drogach e) G-1 na drogach

f) na lub za urz¹dzeniami bezpieczeñstwa ruchu g) dwóch na jednym s³upku na drogach innych ni¿ ulice
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h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

i) wspólnie z sygnalizatorem na ulicach j) kategorii A, B, C, D, F, G

k) dwóch na jednym s³upku na ulicach l) nad jezdni¹
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Tabela 1.11. Wysokoœæ umieszczania znaków
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1.6.3. Znaki œwietlne o rysunku nieci¹g³ym
(nieci¹g³e)

1.6.3.1. Charakterystyka techniczna

Znaki œwietlne o rysunku nieci¹g³ym -znaki nieci¹g³e
podzieliæ mo¿na na znaki odpowiadaj¹ce barw¹ i kszta³-
tem odpowiednim znakom statycznym oraz znaki
przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku na tablicach o
zmiennej treœci. Stosuje siê tu pewne uproszczenie for-
my symbolu oraz zamianê barwy t³a z bia³ego (¿ó³tego)
na czarny i barwy symboli z czarnego na bia³y (¿ó³ty).
Obrze¿a znaków zakazu i znaków ostrzegawczych s¹
czerwone; inne znaki mog¹ wystêpowaæ w barwie nie-
bieskiej w po³¹czeniu z dowoln¹ inn¹ barw¹ stosowan¹
na znakach drogowych.
Konstrukcja tablic ze znakami nieci¹g³ymi powinna
zapewniaæ ³atwoœæ obs³ugi, utrudniaæ dostêp osobom
niepowo³anym, umo¿liwiaæ po³¹czenie roz³¹czalne
poprzez odpowiedni interfejs. Znaki powinny zapew-
niaæ biern¹ lub czynn¹ ochronê przed przeci¹¿eniem
termicznym oraz przed pora¿eniem elektrycznym przy
zachowaniu wymogów okreœlonych w odpowiedniej
normie. Tablice powinny byæ sprawne w temperaturach
od -40 do +40° C, mieæ odpornoœæ na penetracjê wody
i py³ów o stopniu IP54. Materia³y u¿yte do ich wytwo-
rzenia powinny zapewniaæ osi¹ganie zamierzonych
efektów pod wzglêdem przeznaczenia, odpornoœci na
skrêcanie (wraz z elementem zawiesia) i parcie wiatru.
Obudowa tablic powinna zapobiegaæ powstawaniu
odbiæ œwiat³a mog¹cych powodowaæ oœlepianie uczest-
ników ruchu.
¯ywotnoœæ tablicy powinna wynosiæ co najmniej 10 lat;
dopuszczalny spadek sprawnoœci znaku w ci¹gu okre-
su ¿ywotnoœci nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 25%. W okresie
¿ywotnoœci obudowa i konstrukcja tablicy nie mo¿e
nosiæ œladów korozji ani przedwczesnego zu¿ycia.
Okres minimalnej ¿ywotnoœci nie dotyczy materia³ów
podlegaj¹cych normalnie szybszemu zu¿yciu.
Symbole i napisy wystêpuj¹ce na znakach aktywnych okre-
œla siê w odniesieniu do pola równowa¿nego, które
równe jest równowa¿nej powierzchni elementów czyn-
nych (utworzonej przez liniê ci¹g³¹ zamkniêt¹ opisan¹
na elementach œwiec¹cych siê).

1.6.3.2. Klasy znaków nieci¹g³ych

Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce klasy znaków nieci¹g³ych:
– klasa D1, o k¹cie rozsy³u strumienia œwietlnego w

poziomie wynosz¹cym ± 5°
– klasa D2, o k¹cie rozsy³u ±7,5° ,
– klasa D3, o k¹cie rozsy³u ±10° .
Znaki œwietlne klasy D1 stosuje siê prostych odcinkach
dróg oraz na ³ukach o promieniu wiêkszym lub rów-
nym 2500 m. Znaki œwietlne klasy D2 stosuje siê na

1.6. Znaki o zmiennej treœci

1.6.1. Zasady ogólne

Znaki o zmiennej treœci s¹ uzupe³nieniem znaków sta-
³ych o niezmiennej treœci i formie. Rozró¿nia siê dwie
odmiany znaków o zmiennej treœci:
– o rysunku ci¹g³ym,
– w postaci nieci¹g³ej (œwietlne).
Znaki o zmiennej treœci umieszcza siê nad pasami ru-
chu na konstrukcjach bramowych lub obok jezdni z
zachowaniem skrajni dla odpowiedniego rodzaju dróg.
Na tablicach, na których umieszczane s¹ znaki o ry-
sunku ci¹g³ym zmiana nadawanego znaku mo¿e byæ
realizowana poprzez zmianê po³o¿enia elementów rucho-
mych w postaci graniastos³upów o podstawie trójk¹tnej,
p³aszczyzny z pasków blaszanych lub taœmy, dziêki
czemu nadawaæ mo¿na od trzech do piêciu ró¿nych
symboli. Barwy i wymiary tych znaków s¹ identycz-
ne jak dla znaków sta³ych.
Znaki w postaci nieci¹g³ej (œwietlne) charakteryzuj¹ siê
tym, ¿e symbol lub napisy, jakie s¹ na nich przedstawiane,
s¹ w postaci punktów œwietlnych (¿arówek, diod elektro-
luminescencyjnych lub soczewek œwiat³owodów). Ze
wzglêdu na mo¿liwoœci techniczne, widocznoœæ symbolu
i potrzeby eksploatacyjne, znaki te nadaj¹ sygna³y bêd¹ce
odwrotnoœci¹ znaków sta³ych pod wzglêdem barwy t³a
i symbolu lub napisu. Zmiana pokazywanego znaku
nastêpuje poprzez wygaszanie b¹dŸ zapalanie poszczegól-
nych sekcji elementów œwietlnych.
W czasie, gdy tablica nie nadaje ¿adnego znaku, nie mo¿e
byæ na niej widoczny ¿aden symbol. W okresie nadawa-
nia zamierzonego znaku, na tablicy nie mog¹ pojawiaæ
siê ¿adne inne niezamierzone symbole i kszta³ty.

1.6.2. Znaki o rysunku ci¹g³ym

Znaki o rysunku ci¹g³ym, których lica wykonane s¹ z
folii odblaskowej, nadawane na tablicach o zmiennej
treœci dziel¹ siê na:
– odblaskowe,
– odblaskowe podœwietlane.
W przypadku znaków wykorzystuj¹cych jako elementy
informacyjne pryzmaty, klapki, pasy lub panele obrotowe,
konieczne jest zapewnienie stabilnoœci nadawanego zna-
ku oraz zapobie¿enie jego zmianom wskutek dzia³ania
wiatru lub zaniku zasilania w energiê elektryczn¹.
Konstrukcja tablicy powinna zapewniaæ p³askoœæ pola in-
formacyjnego (symboli i tekstu).
Znaki odblaskowe i odblaskowe podœwietlane powinny byæ
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie chromatycz-
noœci i wspó³czynnika jaskrawoœci dziennej, znaki
odblaskowe podœwietlane musz¹ dodatkowo zapewniæ
równomiernoœæ luminancji.
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Tabela 1.12. Chromatycznoœæ znaków œwietlnych o klasie D1

³ukach o promieniu mniejszym ni¿ 2500 m. Znaki
œwietlnej klasy D3 stosuje siê w miejscach, gdzie ko-
nieczne jest zapewnienie widocznoœci znaku z ró¿nych
kierunków, np. w rejonie skrzy¿owañ, na wêz³ach itp.

1.6.3.3. Charakterystyka œwietlna znaków

Dla zapewnienia prawid³owego odczytu znaku koniecz-
ne jest zapewnienie odpowiedniego stosunku œredniej
jasnoœci punktu dla wszystkich jednobarwnych punk-
tów znaku do œredniej jasnoœci 10% wszystkich punktów
znaku w przedziale [0,8 … 1,2].
Kontrast znaków œwietlnych (stosunek gêstoœci œwiat³a
znaku do gêstoœci œwiat³a otoczenia) nie mo¿e byæ ni¿-
szy ni¿ 5 : 1.
Odstêp miêdzy punktami œwietlnymi dla piktogramów i
napisów nie powinien przekraczaæ 1/10 wysokoœci pisma
oraz 1/7 w przypadku kszta³tów i konturów.
W zakresie chromatycznoœci znaki œwietlne powinny
byæ zgodne z tabelami 1.12 i 1.13, odpowiadaj¹cymi
klasom D1 i D2.
W przypadku znaków opartych na elementach œwietl-
nych (diody elektroluminescencyjne, ciek³e kryszta³y,
œwiat³owody) konieczne jest zapobie¿enie niepo¿¹da-
nej emisji œwiat³a.
Konieczne jest zapewnienie mo¿liwoœci dostrajania
jaskrawoœci (luminancji) oœwietlenia ze Ÿród³a zewnêtrz-
nego lub wewnêtrznego tablicy o zmiennej treœci do
warunków otoczenia dla utrzymania odpowiedniego

poziomu i wspó³czynnika luminancji. Urz¹dzenia do re-
gulacji powinny znajdowaæ siê wewn¹trz znaku lub w
zewnêtrznym urz¹dzeniu (systemie) steruj¹cym tablic¹
o zmiennej treœci.

1.6.4. Wymiary znaków œwietlnych

Rozró¿nia siê cztery grupy wielkoœci znaków œwietl-
nych:
– wielkie (A) - stosowane na autostradach i drogach eks-

presowych,
– du¿e (B) - stosowane na drogach dwujezdniowych,
– œrednie (C) - stosowane na drogach na obszarze zabu-

dowanym,
– ma³e (D) - stosowane na drogach jednojezdnio-

wych dwukierunkowych poza obszarem zabudo-
wanym.

Podstawowe wymiary dla poszczególnych klas zna-
ków aktywnych oraz wielkoœci stosowanych symboli
podane zosta³y w tabelach 1.14 i 1.15 oraz na rysun-
kach 1.6.1, 1.6.2.
Wszystkie wymiary obejmuj¹ pole równowa¿ne. Poda-
ne wartoœci odstêpów d s¹ wartoœciami minimalnymi.
Zaleca siê, by szerokoœæ czerwonego obrze¿a na zna-
ku okr¹g³ym i trójk¹tnym by³a równa szerokoœci obrze¿a
symbolu okr¹g³ego lub trójk¹tnego wewn¹trz znaku. Przy-
k³ady znaków œwietlnych pokazano na rys 1.6.3.
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Tabela 1.14. Podstawowe wymiary znaków okr¹g³ych (wymiary podano w mm)

Uwagi: 1. Œrednica pola symbolu e = 7 a / 13,2
2. Odstêp d = 0,3 e

Tabela 1.13. Chromatycznoœæ znaków œwietlnych o klasie D2

Tabela 1.15. Podstawowe wymiary znaków trójk¹tnych (wymiary podano w mm)

Uwagi: 1. Odstêp d = 2,329 / (0,3 a)
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Rys. 1.6.1. Wymiary znaków okr¹g³ych Rys. 1.6.2. Wymiary znaków trójk¹tnych

Rys. 1.6.3. Przyk³ady znaków œwietlnych:

g) znak œwietlny B-26 h) znak œwietlny B-33 i) znak œwietlny B-42

b) znak œwietlny A-21a) znak œwietlny A-19 c) znak œwietlny A-32

f) znak œwietlny B-25e) znak œwietlny A-34d) znak œwietlny A-33
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1.6.5. Zasady stosowania tablic tekstowych
o zmiennej treœci

Oprócz tablic ze znakami o zmiennej treœci stosuje siê
tak¿e tablice tekstowe o zmiennej treœci. Tablice te
umieszcza siê na konstrukcjach bramowych nad pasa-
mi ruchu lub obok jezdni w miejscach o du¿ym
prawdopodobieñstwie zaistnienia sytuacji wymuszaj¹-
cych bie¿¹ce przekazywanie kieruj¹cym zmiennych
informacji tekstowych w czasie rzeczywistym.
Wielkoœæ jednej matrycy znaku graficznego wynosi 5 ko-
lumn i 7 rzêdów; wymiary tablicy zale¿¹ od charakteru drogi,
dla której tablice s¹ przeznaczone i od wielkoœci znaku.
Zaleca siê, aby d³ugoœæ i wysokoœæ tablicy by³y odwrotnie
proporcjonalnymi wielokrotnoœciami wysokoœci i szeroko-
œci matrycy, np. d³ugoœæ - 70, wysokoœæ - 50, przy czym
nie trzeba zachowywaæ niezmiennoœci stosunku d³ugoœæ -
wysokoœæ, np. d³ugoœæ - 350, wysokoœæ - 100.
Wymiary znaków alfanumerycznych dla poszczegól-
nych grup wielkoœci znaków, stosowanych zgodnie z
punktem 1.6.4, podane zosta³y w tabeli 1.16. Zasady
tworzenia napisów pokazano na rys.1.6.4. Przyk³ad ta-
blicy tekstowej o zmiennej treœci pokazano na rys.1.6.5.
Matryce w stanie biernym nie mog¹ nadawaæ ¿adnego
sygna³u œwietlnego. Podczas nadawania sygna³ów œwietl-
nych nie dopuszcza siê pojawiania niepo¿¹danych

znaków i refleksów œwietlnych, mog¹cych zniekszta³ciæ
lub zafa³szowaæ treœæ przekazywanego komunikatu.
Oprócz czêœci zmiennowskazaniowej tablice mog¹ byæ
wyposa¿one w napisy sta³e, zwi¹zane np. z ewidencj¹
(nie mog¹ byæ one jednak widoczne dla kieruj¹cych)
oraz napisy tworz¹ce sta³¹, niezmienn¹ czêœæ przeka-
zywanej informacji. Konieczne jest jednak, aby napis
ten by³ równie widoczny jak napis zmienny. Zaleca siê
jednak, by równie¿ niezmienne czêœci informacji prze-
kazywane by³y kieruj¹cym w postaci œwietlnej.
Treœæ komunikatów nadawanych na tablicach teksto-
wych o zmiennej treœci dotyczyæ mo¿e np. uprzedzenia o
zbli¿aniu siê do miejsca poboru op³at na autostradzie, o
opóŸnieniach w ruchu spowodowanych zatorami, o
mo¿liwoœci objazdu miejsca nieprzejezdnego, o zaist-
nia³ych wypadkach i temu podobnych sytuacjach
chwilowych i zmiennych w czasie, dla których nie jest
uzasadnione, ani mo¿liwe stawianie znaku sta³ego lub
tablicy ze znakiem o zmiennej treœci. Zaleca siê poda-
wanie czasu ukazania siê podawanej informacji.
Nie dopuszcza siê przekazywania za poœrednictwem ta-
blic tekstowych o zmiennej treœci informacji mog¹cych
spowodowaæ rozproszenie uwagi kieruj¹cych, ani te¿
¿adnych innych nie bêd¹cych bezpoœrednio zwi¹za-
nych z ruchem drogowym i jego bezpieczeñstwem.
Kolorystyka napisów ograniczona jest do dwóch barw:

Tabela 1.16. Wymiary (mm) znaków alfanumerycznych na tablicach tekstowych o zmiennej treœci dla poszczególnych grup wielkoœci

Rys. 1.6.4. Metoda okreœlania marginesu dla zachowania czytelnoœci tekstu na tablicy o zmiennej treœci
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Rys. 1.6.5. Przyk³adowy uk³ad matryc znakowych na tablicy tekstowej o zmiennej treœci

Rys. 1.6.6. Przyk³ad tablicy o zmiennej treœci umieszczonej nad autostrad¹

czarnej dla t³a i bia³ej dla napisów. Nie dopuszcza siê
stosowania ma³ych liter w nadawanych komunikatach
tekstowych.
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2. Znaki ostrzegawcze

2.1. Zasady ogólne

2.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki ostrzegawcze stosuje siê w celu uprzedzenia o ta-
kich miejscach na drodze, w których kieruj¹cy powinni
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, ze wzglêdu na wystêpu-
j¹ce lub mog¹ce wystêpowaæ w tych miejscach
niebezpieczeñstwo.

 

Rys. 2.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków ostrzegawczych

Znaki ostrzegawcze stosuje siê nie tylko w miejscach, gdzie
wystêpuje ono stale, np. zakrêt, zwê¿enie jezdni, stromy
zjazd, ale równie¿ tam, gdzie wystêpuje ono okresowo
zale¿nie od okolicznoœci, pory dnia, roku, itp. (przed skrzy-
¿owaniami lub miejscami pojawiania siê dzieci albo
zwierz¹t na drodze).
Analizuj¹c potrzebê zastosowania znaków ostrzegawczych
nale¿y te¿ przewidywaæ, jakie miejsca mog¹ byæ niebez-
pieczne w wyniku zmieniaj¹cych siê warunków na drodze.

Nale¿y uwzglêdniaæ charakter drogi i jej po³o¿enie. Znaki
ostrzegawcze maj¹ szczególne znaczenie na drogach o
dopuszczalnej du¿ej prêdkoœci i dlatego powinny byæ tak
umieszczone, aby odpowiednio wczeœnie uprzedzaæ o nie-
bezpieczeñstwie.
Znaki ostrzegawcze maj¹ kszta³t trójk¹ta równobocznego
o wymiarach oznaczonych na rysunku 2.1.1.1 i okreœlo-
nych w tabeli 2.1. Rysunki konstrukcyjne zosta³y
przedstawione w rozdziale 9. Konstrukcje znaków drogo-
wych pionowych.
Znaki ostrzegawcze umieszcza siê wierzcho³kiem trójk¹ta
do góry, z wyj¹tkiem znaku A-7, którego wierzcho³ek
powinien byæ skierowany ku do³owi.

2.1.2. Odleg³oœæ znaków ostrzegawczych
od miejsc niebezpiecznych

Odleg³oœæ umieszczania znaków ostrzegawczych od
wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna byæ
dostosowana do dopuszczalnej prêdkoœci na drodze i
wynosiæ:
a) 150 - 300 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci

powy¿ej 60 km/h,
b) do 100 m na pozosta³ych drogach, z wyj¹tkiem znaku

A-7, który umieszcza siê wed³ug zasad okreœlonych w
punkcie 2.2.8.

Mo¿liwoœæ umieszczenia znaków w podanych granicach
nale¿y wykorzystaæ w szczególnoœci do wyboru takiego
miejsca jego umieszczenia, aby by³ widoczny dla kieruj¹-
cych z jak najwiêkszej odleg³oœci. Im wiêksza jest
dopuszczalna prêdkoœæ na danym odcinku drogi, tym da-
lej nale¿y umieszczaæ znak od miejsca niebezpiecznego.
Zaleca siê, aby odleg³oœæ znaku od miejsca niebezpiecz-
nego dla podanych ni¿ej dopuszczalnych prêdkoœci na
drodze wynosi³a:
– dla v ≥ 100 km/h  300 m,
– dla v = 90 km/h 250 m - 300 m,
– dla v = 80 km/h 200 m - 250 m,
– dla v = 70 km/h 150 m - 200 m,
– dla v ≤ 60 km/h 50 m - 100 m.

Tabela 2.1. Wymiary znaków ostrzegawczych (w mm)
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Dopuszcza siê stosowanie dodatkowych znaków ostrze-
gawczych z tabliczk¹ T-1, w odleg³oœciach wiêkszych ni¿
podane wy¿ej, w przypadkach uzasadnionych warunka-
mi bezpieczeñstwa ruchu, np. dla oznakowania czasowych
zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych.
W odleg³oœci mniejszej od 50 m mo¿na umieszczaæ znak
ostrzegawczy tylko wyj¹tkowo, np. na ulicach staromiejskich
lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

2.1.3. Tabliczka T-1

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywist¹ odle-
g³oœæ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego. Tabliczkê T-1 umieszcza siê pod
znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze wzglê-
dów lokalnych nie mo¿na umieœciæ znaku w odleg³oœci
okreœlonej w punkcie 2.1.2 oraz pod znakiem dodat-
kowym umieszczonym w odleg³oœci wiêkszej ni¿
okreœlone w punkcie 2.1.2. Rzeczywist¹ odleg³oœæ po-
daje siê w metrach, z dok³adnoœci¹ do 10 m.

2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

Rys. 2.1.4.1.  Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje d³ugoœæ odcinka dro-
gi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo. Stosuje siê
j¹ ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowa-
nia, ¿e niebezpieczeñstwo, o którym ostrzegaj¹ te znaki
powtarza siê lub wystêpuje na odcinku drogi o d³ugo-
œci przekraczaj¹cej 0,5 km. D³ugoœæ tego odcinka
podaje siê w km z jedn¹ cyfr¹ po przecinku z dok³adno-
œci¹ do 0,5 km.

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

Tabliczk¹ T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza siê koniec odcin-
ka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, je¿eli
zastosowano znak z tabliczk¹ T-2.
W przypadku gdy tabliczkê T-2 zastosowano ze znakiem
A-3 lub A-4, znaku z tabliczk¹ T-3 nie nale¿y stoso-

waæ, je¿eli mia³by on byæ umieszczony w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 500 m od nastêpnego znaku ostrzegaj¹-
cego, uprzedzaj¹cego o niebezpiecznych zakrêtach,
umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punk-
tach 2.2.1 ÷ 2.2.4.
Je¿eli dla wyje¿d¿aj¹cych z drogi poprzecznej d³ugoœæ
odcinka niebezpiecznego jest wiêksza ni¿ 500 m, wów-
czas bezpoœrednio za skrzy¿owaniem nale¿y powtórzyæ
znak ostrzegawczy z tabliczk¹ T-2 (rys. 2.1.4.1) z od-
powiednio zmniejszonymi danymi o d³ugoœci tego
odcinka. Przyk³ad oznakowania odcinka niebezpiecz-
nego drogi, na którym wystêpuje skrzy¿owanie
przedstawiono na rys. 2.1.4.3.

Rys. 2.1.4.3. Oznakowanie odcinka niebezpiecznego drogi,
na którym wystêpuje skrzy¿owanie poza
obszarem zabudowanym

2.2. Opisy szczegó³owe

2.2.1. Niebezpieczny zakrêt w prawo

Znak A-1 „niebezpieczny zakrêt w prawo” (rys. 2.2.1.1)
stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹cego
³uku poziomego, na którym droga skrêca w prawo, je¿eli
k¹t zwrotu ³uku jest wiêkszy ni¿ 5O a promieñ ³uku R wynosi:
– R ≤ 450 m niezale¿nie od przechy³ki ³uku,
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– 450 m < R < 750 m w zale¿noœci od przechy³ki
pokazanej na rysunku 2.2.1.2,

– przy R ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje siê bez wzglêdu
na wielkoœæ przechy³ki.

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Je¿eli jednak ³uk poziomy posiada ograniczon¹ widocz-
noœæ i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4,
wówczas znak A-1 nale¿y stosowaæ bez wzglêdu na
wielkoœæ k¹ta zwrotu, promienia i przechy³ki. Zastrze-
¿enie to dotyczy równie¿ przypadków, gdy brak
widocznoœci wynika z nak³adaj¹cych siê na siebie ³u-
ków poziomego i pionowego wypuk³ego.

Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zale¿noœci od
przechy³ki i promienia ³uku, przy 450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje siê tak¿e je¿eli na ³uku dochodzi
do czêstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje
siê na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga
nie jest ulic¹ a dopuszczalna prêdkoœæ na niej jest wiêk-
sza od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje siê w przypadkach

uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bar-
dzo z³a widocznoœæ drogi, ³uk o zwrocie powy¿ej 75O.

2.2.2. Niebezpieczny zakrêt w lewo

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 „niebezpieczny zakrêt w lewo” (rys. 2.2.2.1)
stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹ce-
go ³uku poziomego, na którym droga skrêca w lewo.
Pozosta³e zasady stosowania tego znaku s¹ analogiczne
jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrêty -
pierwszy w prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w pra-
wo” (rys. 2.2.3.1) stosuje siê wówczas, gdy odleg³oœæ od
koñca pierwszego, wymagaj¹cego oznakowania ³uku, na
którym droga skrêca w prawo do pocz¹tku drugiego, wy-
magaj¹cego oznakowania ³uku jest mniejsza ni¿ 300 m.
Nie ma znaczenia czy drugi ³uk jest w tym samym kierun-
ku, czy przeciwnym. Pozosta³e zasady stosowania tego
znaku s¹ analogiczne jak dla znaku A-1.
Je¿eli konieczne jest oznakowanie trzech ³uków oddzie-
lonych od siebie odcinkami prostymi o d³ugoœci mniejszej
ni¿ 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza siê tabliczkê T-4
(rys. 2.2.3.2). Gdy takich ³uków jest wiêcej ni¿ trzy, za-
miast tabliczki T-4 umieszcza siê tabliczkê T-2.

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na koñcu ostatniego ³uku oznakowanego znakiem A-3
z tabliczk¹ T-2 lub T-4 w miejscu, w którym ³uk
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przechodzi w prost¹ powtarza siê znak A-3 z tabliczk¹ T-3,
z wyj¹tkiem opisanym w punkcie 2.1.4.
Je¿eli liczba ³uków jest wiêksza ni¿ 3, a krêtoœæ odcinka
mierzonego od pocz¹tku pierwszego ³uku do koñca ostatniego
jest wiêksza ni¿ 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza siê
tabliczkê T-5 (rys. 2.2.3.3) wskazuj¹c¹ pocz¹tek drogi krêtej
oraz tabliczkê T-2 wskazuj¹c¹ d³ugoœæ odcinka.
Przyk³ady opisanych wersji oznakowania drogi z nie-
bezpiecznymi zakrêtami pokazano na rysunku 2.2.3.3.

Rys. 2.2.3.3. Tabliczka T-5

Pozosta³e zasady oznakowania odcinka drogi, na któ-
rej wystêpuj¹ wiêcej ni¿ dwa ³uki wymagaj¹ce
oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o
d³ugoœci mniejszej ni¿ 300 m, s¹ analogiczne jak dla in-
nych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3 i
opisane s¹ w punkcie 2.1.4.
£uki o du¿ych k¹tach zwrotu lub ograniczonej widocz-
noœci nale¿y oznakowywaæ tablicami prowadz¹cymi na
³uku wed³ug zasad podanych w za³¹czniku nr 4.
Ograniczenia prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 sto-
suje siê je¿eli:
– parametry ³uku (promieñ, przechy³ka, szorstkoœæ na-

wierzchni, warunki widocznoœci) wymagaj¹ zmniejsze-
nia prêdkoœci,

– w serii ³uków wystêpuje ³uk o parametrach szczególnie
odbiegaj¹cych od parametrów pozosta³ych ³uków,

– istniej¹ce oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane
urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu okazuj¹ siê niewy-
starczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na ³uku.

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrêty -
pierwszy w lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w
lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje siê, gdy na pierwszym ³uku
droga skrêca w lewo. Zasady stosowania tego znaku s¹
analogiczne jak dla znaku A-3.

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi zakrêtami
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Rys. 2.2.6.2. Znak A-6b

b) znak A-6b „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-
n¹ wystêpuj¹c¹ po prawej stronie” (rys. 2.2.6.2) -
wówczas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje
po prawej stronie drogi z pierwszeñstwem,

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6c

c) znak A-6c „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-
n¹ wystêpuj¹c¹ po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3) wów-
czas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje po
lewej stronie drogi z pierwszeñstwem,

Uwzglêdniaj¹c klasê dróg pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ
drogom w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) drogi ekspresowe,
2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku miêdzy-

narodowego,
3) pozosta³e drogi krajowe,
4) drogi wojewódzkie,
5) drogi powiatowe,
6) drogi gminne.
Na skrzy¿owaniach dróg o tej samej funkcji pierwszeñ-
stwo nale¿y nadawaæ drogom o wiêkszym natê¿eniu
ruchu, drogom, po których przebiegaj¹ linie komunikacji
publicznej i drogom, którym nadanie pierwszeñstwa jest
uzasadnione cechami geometrycznymi skrzy¿owania.
O ile to mo¿liwe, pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ d³u¿-
szym ci¹gom dróg.
Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê na drogach, które na
skrzy¿owaniu przebiegaj¹ w linii prostej, w³¹czaj¹c w to
równie¿ przebieg drogi w ³uku.
Je¿eli droga z pierwszeñstwem przejazdu zmienia kieru-
nek na skrzy¿owaniu, wówczas zamiast znaków
A-6a ÷ A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, sto-
suje siê znak D-1 (rys.5.2.1.1) z odpowiedni¹ odmian¹
tabliczki T-6a pokazuj¹c¹ przebieg drogi z pierwszeñ-
stwem i dróg podporz¹dkowanych - zgodnie z
zasadami okreœlonymi w punkcie 5.2.1.3.
Dopuszcza siê stosowanie znaków A-6a ÷ A-6c w

2.2.5. Skrzy¿owanie dróg

Rys. 2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-5 „skrzy¿owanie dróg” (rys. 2.2.5.1) stosuje
siê  przed skrzy¿owaniem dróg, z których ¿adnej nie
nadano pierwszeñstwa (pkt 2.2.6).
Znak A-5 stosuje siê w obszarze zabudowanym je¿eli:
– na skrzy¿owaniu wystêpuje wlot drogi, która na poprze-

dzaj¹cym odcinku ma pierwszeñstwo nadane znakiem
D-1, A-6a, A-6b, A-6c A-6d lub A-6e,

– w przypadkach, gdy skrzy¿owanie mo¿e nie byæ
wystarczaj¹co postrzegane przez kieruj¹cych lub
geometria skrzy¿owania mo¿e sugerowaæ inne
zasady pierwszeñstwa.

Zasadê nie nadawania pierwszeñstwa na skrzy¿owaniu sto-
suje siê w szczególnoœci na drogach klas L i D, je¿eli
natê¿enia ruchu na wlotach s¹ du¿o mniejsze ni¿ ich prze-
pustowoœæ i zapewniony jest dostateczny poziom swobody
ruchu. Rozwi¹zanie takie stanowi naturalny element uspo-
kojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5
umieszcza siê na wszystkich wlotach na skrzy¿owanie.
Dopuszcza siê stosowanie znaku A-5 przed skrzy¿owaniem
dwóch dróg gruntowych, je¿eli uzasadnia to natê¿enie i
struktura ruchu, a tak¿e gdy nawierzchnia umo¿liwia jazdê
pojazdów samochodowych z prêdkoœci¹ 30 - 40 km/h.

2.2.6. Skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹
Znaki ostrzegaj¹ce o skrzy¿owaniu z drog¹ podpo-
rz¹dkowan¹ od A-6a do A-6c stosuje siê w zasadzie poza
obszarem zabudowanym dla wskazania, ¿e pierwszeñ-
stwo maj¹ pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze, na której
ten znak umieszczono. Znaki te stosuje siê nastêpuj¹co:

Rys. 2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowa-
n¹ wystêpuj¹c¹ po obu stronach” (rys. 2.2.6.1) -
wówczas, gdy drogi podporz¹dkowane wystêpuj¹
po obu stronach drogi z pierwszeñstwem,
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obszarze zabudowanym:
– gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeñstwa drodze

na pojedynczym skrzy¿owaniu,
– na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prêd-

koœci powy¿ej 60 km/h.
Znaki A-6 mog¹ byæ umieszczane tylko wówczas, gdy na
drodze podporz¹dkowanej ustawiono znak A-7 lub B-20.
Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê niezale¿nie od tego
pod jakim k¹tem droga podporz¹dkowana ³¹czy siê z
drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu.
Je¿eli przed skrzy¿owaniem jest umieszczona tablica
przeddrogowskazowa, to znak A-6 nale¿y umieszczaæ nad
t¹ tablic¹ wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.3.1.1.

Rys. 2.2.6.4. Tabliczka T-6b

Je¿eli osie dróg poprzecznych nie przecinaj¹ siê na
skrzy¿owaniu, a nie mo¿na zastosowaæ indywidualnego
(dla ka¿dego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-
6a, A-6b lub A-6c umieszcza siê tabliczkê T-6b.
Tabliczkê T-6b stosuje siê tak¿e na skrzy¿owaniach o
nietypowym uk³adzie dróg np. je¿eli wloty drogi
podporz¹dkowanej wystêpuj¹ tylko po jednej stronie
drogi z pierwszeñstwem lub droga z pierwszeñstwem
przebiega w ³uku o du¿ym zwrocie lub ma³ym
promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia siê
schematycznie rzeczywisty uk³ad dróg na
skrzy¿owaniu. Przebieg drogi z pierwszeñstwem
oznacza siê lini¹ szersz¹.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ znakami A-6, A-6b
i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku
2.2.6.5.Je¿eli osie dróg poprzecznych nie przecinaj¹
siê na skrzy¿owaniu, a nie mo¿na zastosowaæ
indywidualnego (dla ka¿dego z nich) oznakowania, to
pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza siê
tabliczkê T-6b. Tabliczkê T-6b stosuje siê tak¿e na
skrzy¿owaniach o nietypowym uk³adzie dróg np. je¿eli
wloty drogi podporz¹dkowanej wystêpuj¹ tylko po
jednej stronie drogi z pierwszeñstwem lub droga z
pierwszeñstwem przebiega w ³uku o du¿ym zwrocie
lub ma³ym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia
siê schematycznie rzeczywisty uk³ad dróg na
skrzy¿owaniu. Przebieg drogi z pierwszeñstwem
oznacza siê lini¹ szersz¹.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ znakami A-6, A-6b
i A-6c z tabliczkami T-6b pokazano na rysunku 2.2.6.5.

Rys. 2.2.6.5. Oznakowanie s¹siaduj¹cych ze sob¹ skrzy¿o-
wañ znakami A6a - A6c z tabliczkami T-6b
przedstawiaj¹cymi:

a) dwie drogi podporz¹dkowane po przeciwnych stronach

b) dwie drogi podporz¹dkowane po jednej stronie
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c) trzy drogi podporz¹dkowane na przemian po przeciwnych
stronach

2.2.7. Wlot drogi jednokierunkowej

Rys. 2.2.7.1. Znak A-6d

Znak A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej stro-
ny” (rys. 2.2.7.1) stosuje siê przed skrzy¿owaniem z drog¹
bêd¹c¹ podporz¹dkowanym wlotem jednokierunkowym z
prawej strony, którym jest w szczególnoœci ³¹cznica lub
inna droga koñcz¹ca siê pasem w³¹czania; przyk³ad ozna-
kowania skrzy¿owania znakiem A-6d pokazano na
rysunku 2.2.7.2.

Rys. 2.2.7.2. Oznakowanie skrzy¿owania znakiem A-6d

Rys. 2.2.7.3.  Znak A-6e

Znak A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej stro-
ny” (rys. 2.2.7.3) stosuje siê przed skrzy¿owaniem z
drog¹ bêd¹c¹ podporz¹dkowanym wlotem jednokie-
runkowym z lewej strony, którym jest w szczególnoœci
³¹cznica lub inna droga koñcz¹ca siê pasem w³¹czania.

2.2.8. Ust¹p pierwszeñstwa

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 „ust¹p pierwszeñstwa” (rys. 2.2.8.1) umiesz-
cza siê na drodze podporz¹dkowanej przed
skrzy¿owaniem z drog¹ z pierwszeñstwem.
Znak A-7 mo¿e byæ umieszczany tak¿e w innych miej-
scach przecinania siê kierunków ruchu gdzie obowi¹zek
ust¹pienia  pierwszeñstwa wynika z przepisów ustawy
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Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów). Gdy
na drodze podporz¹dkowanej nie s¹ spe³nione warun-
ki widocznoœci, wówczas zamiast znaku A-7 powinien
byæ umieszczony znak B-20, którego zasady stosowa-
nia okreœlono w punkcie 3.2.21.
Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzy¿owaniem nie
mog¹ wystêpowaæ samodzielnie, lecz tylko z odpowied-
nimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeñstwem
przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed
skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.
Znak A-7 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko skrzy¿o-
wania i nie dalej ni¿:
– 50 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej

60 km/h,
– 25 m - na pozosta³ych drogach.
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h,
znak A-7 nale¿y poprzedziæ w odleg³oœci od 150 do 300 m
znakiem A-7 z tabliczk¹ T-l. Przyk³ad tak oznakowanego
skrzy¿owania pokazano na rysunku 2.2.8.2.

Rys. 2.2.8.2. Oznakowanie skrzy¿owania znakiem A-7
z tabliczk¹ T-1 dla v > 60 km/h

Oznakowanie skrzy¿owania dróg nierównorzêdnych
nale¿y rozpoczynaæ od umieszczenia znaków A-7 lub B-20,
a nastêpnie znaków A-6 lub D-1.
£¹cznie ze znakiem A-7 mo¿e byæ umieszczony na tym
samym s³upku tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu,
nakazu lub znak informacyjny D-2. Je¿eli przed skrzy¿o-
waniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to
znak A-7 nale¿y umieszczaæ nad t¹ tablic¹ wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 6.3.1.1.
Pod znakiem A-7 mo¿e byæ umieszczona tabliczka T-6c,
podaj¹ca przebieg drogi z pierwszeñstwem przejazdu na
skrzy¿owaniu (rys. 2.2.8.3), której zasady stosowania okre-
œlono w punkcie 5.2.1.3.

W razie koniecznoœci zmiany pierwszeñstwa przejazdu, na
wlotach, które po wprowadzeniu zmiany utrac¹ pierwszeñ-
stwo, nale¿y umieœciæ znaki D-48 wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 5.2.54.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6c

2.2.9. Skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym

Rys. 2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 „skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym” (rys.
2.2.9.1) stosuje siê przed skrzy¿owaniami, na których
ruch odbywa siê po obwiedni wyspy (z wyj¹tkiem tram-
wajów, które mog¹ przecinaæ wyspê), a które s¹
oznakowane znakami C-12. Znak A-8 stosuje siê g³ów-
nie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach
zabudowanych wtedy, gdy skrzy¿owanie z ruchem
okrê¿nym wystêpuje na drodze oznakowanej wczeœniej
jako droga z pierwszeñstwem i nie jest widoczne z
dostatecznej odleg³oœci.

2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

Rys. 2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” (rys. 2.2.10.1)
stosuje siê przed przejazdem kolejowym z zaporami za-
mykaj¹cymi ca³¹ szerokoœæ jezdni (kategoria A) lub
pó³zaporami zamykaj¹cymi wjazd na przejazd (kategoria B).
Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym
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Tabela 2.2. Odleg³oœæ s³upków wskaŸnikowych od przejazdu kolejowego

stosuje siê s³upki wskaŸnikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-la (rys. 2.2.10.2) umiesz-

czany pod tarcz¹ znaku ostrzegawczego,
2) z dwiema kreskami, znak G-lb (rys. 2.2.10.3) umiesz-

czany na 2/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od
przejazdu,

3) z jedn¹ kresk¹, znak G-lc (rys. 2.2.10.4) umieszczany
na 1/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od przejazdu.

Rys. 2.2.10.2. Znak G-la

Rys. 2.2.10.3. Znak G-lb

Rys. 2.2.10.4. Znak G-lc

Odleg³oœæ s³upków wskaŸnikowych od przejazdu w za-
le¿noœci od odleg³oœci znaku A-9 od przejazdu
kolejowego podano w tabeli 2.2.

Znak G-1a umieszcza siê bezpoœrednio pod tarcz¹ zna-
ku ostrzegawczego lub pod tabliczk¹, je¿eli jest ona
pod znakiem. Znaki G-1b i G-1c umieszcza siê na tej
samej wysokoœci co znak G-1a.

Rys. 2.2.10.5. Znak G-1d

Rys. 2.2.10.6. Znak G-1e

Rys. 2.2.10.7. Znak G-1f

Je¿eli na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej
60 km/h, widocznoœæ przejazdu z drogi jest mniejsza ni¿
100 m, oraz na jezdniach jednokierunkowych znak A-9
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdów kolejowych po³o¿onych w ró¿nych odleg³oœciach od skrzy¿owania:

a) od 150 do 300 m

b) od 100 do 150 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej
do przejazdu

d) poni¿ej 100 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej
do skrzy¿owania, na którym zmienia siê kierunek
z pierwszeñstwem

c) poni¿ej 100 m i podporz¹dkowaniu drogi prowadz¹cej do
przejazdu
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2.2.11. Przejazd kolejowy bez zapór

Rys. 2.2.11.1. Znak A-10

Znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” (rys.
2.2.11.1) stosuje siê przed przejazdami kolejowymi bez
zapór lub pó³zapór - wyposa¿onymi w samoczynn¹
sygnalizacjê œwietln¹ (kategoria C) lub nie wyposa¿o-
nymi w ¿adne z wymienionych urz¹dzeñ (kategoria D).
Zasady oznakowania przejazdów kolejowych znakiem
A-10 s¹ analogiczne jak znakiem A-9, które okreœlono
w punkcie 2.2.10.

Rys. 2.2.11.2.  Tabliczka T-7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szcze-
gólnie niebezpiecznymi ze wzglêdu na:
– ostry k¹t (poni¿ej 60°) przeciêcia siê drogi z lini¹ ko-

lejow¹ lub
– bliskoœæ toru kolejowego przebiegaj¹cego równole-

gle do osi drogi lub
– przebieg linii kolejowej w ³uku,
nale¿y stosowaæ pod znakiem A-10 tabliczkê T-7 (rys.
2.2.11.2) podaj¹c¹ schematycznie rzeczywisty uk³ad
torów i drogi na takim przejeŸdzie .
Bezpoœrednio przed przejazdem kolejowym kategorii
C i D oraz przed przejœciami u¿ytku publicznego dla
pieszych (kategoria E), bez obs³ugiwanego urz¹dzenia
zabezpieczaj¹cego, umieszcza siê znak „Krzy¿ œw.
Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3

e) poni¿ej 100 m  i nadaniu pierwszeñstwa drodze prowadz¹-
cej do skrzy¿owania, na którym zmienia siê kierunek
z pierwszeñstwem

ze s³upkami wskaŸnikowymi umieszcza siê tak¿e po
lewej stronie jezdni, z tym ¿e po tej stronie stosuje siê
s³upki wskaŸnikowe G-1d (rys. 2.2.10.5), G-1e
(rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).
Je¿eli odleg³oœæ znaku ostrzegawczego od przejazdu
kolejowego jest mniejsza ni¿ podana w tabeli 2.2:
– w kolumnie I, a mieœci siê w przedziale podanym w

kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umiesz-
cza siê s³upek wskaŸnikowy G-1b, w po³owie odle-
g³oœci od przejazdu s³upek G-1c,

– w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza siê s³upek wskaŸnikowy G-1c; wówczas
znak A-9 i s³upek wskaŸnikowy G-1f nale¿y umie-
œciæ równie¿ po lewej stronie drogi.

Je¿eli droga biegnie równolegle do linii kolejowej, w
odleg³oœci mniejszej ni¿ podano w kolumnie II tabeli 2.2,
przed skrzy¿owaniami z drogami przecinaj¹cymi liniê
kolejow¹ nale¿y umieœciæ tablicê przeddrogowskazow¹,
na której na symbolu drogi przecinaj¹cej liniê kolejow¹
umieszcza siê odpowiedni znak ostrzegawczy o prze-
jeŸdzie kolejowym (A-9 lub A-10). Nazwy miejscowoœci
na tablicy przeddrogowskazowej i symbole nale¿y po-
dawaæ wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.2. Je¿eli
nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy przed-
drogowskazowej, nale¿y zastosowaæ odpowiedni¹
odmianê znaku F-6a ze znakiem A-9 lub A-10.
Przyk³ady oznakowania przejazdów kolejowych po³o¿o-
nych blisko skrzy¿owañ pokazano na rysunku 2.2.10.8.
Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii
kolejowej umieszcza siê dodatkowo na osobnym wsporniku
znak G-2 „sieæ pod napiêciem” okreœlony w punkcie 2.2.11.
Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza siê ³¹cznie
ze s³upkiem wskaŸnikowym z jedn¹ kresk¹ (G-1c),
w odleg³oœci 50 - 100 m od przejazdu kolejowego.
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– o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)
przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,

– o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4 (rys.
2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na liniach
dwu- i wielotorowych.

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 i G-4 nale¿y umieszczaæ w miejscu, w któ-
rym - w zwi¹zku z ruchem poci¹gu - powinien byæ
zatrzymany pojazd na drodze, a wiêc nie bli¿ej ni¿ 5 m
od skrajnej szyny; przed przejœciami odleg³oœæ ta nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 m od skrajnej szyny. Wymie-
nione odleg³oœci mog¹ byæ zwiêkszone, je¿eli:
– poprawi to widocznoœæ znaku z drogi,
– ze wzglêdu na ostry k¹t przeciêcia siê linii kolejowej

z drog¹, konieczne jest zapewnienie co najmniej 3 m
odleg³oœci pojazdu od skrajnej szyny, mierz¹c w linii
prostopad³ej do osi toru.

Przy zwiêkszeniu odleg³oœci znaku od szyny nale¿y spraw-
dziæ czy warunki widocznoœci pojazdu szynowego z drogi
nie zosta³y naruszone. Umieszczenie znaku G-3 (G-4)
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od szyny mo¿e nast¹piæ
jedynie za zgod¹ zarz¹du kolei.
Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelek-
tryfikowanej umieszcza siê dodatkowo, na tym samym
wsporniku co znak „Krzy¿ œw. Andrzeja” lub na osobnym
s³upku, znak G-2 „sieæ pod napiêciem” (rys. 2.2.11.5).

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na których
nie s¹ zachowane warunki widocznoœci toru umieszcza
siê dodatkowo znak B-20 wed³ug zasad podanych w
punkcie 3.2.21.
Je¿eli droga przecina tor kolejowy bêd¹cy bocznic¹ lub

torem manewrowym albo jest on sporadycznie eksplo-
atowany np. w celach turystycznych, a ruch na drodze
jest wstrzymywany przez pracownika kolei, to przed
takim miejscem umieszcza siê znak A-30 „inne niebez-
pieczeñstwo” z tabliczk¹ T-10, zgodnie z zasadami
okreœlonymi w punkcie 2.2.31.

2.2.12. Nierówna droga

Rys. 2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 „nierówna droga” (rys. 2.2.12.1) umieszcza
siê przed odcinkami jezdni o du¿ych nierównoœciach,
które mog¹ byæ niebezpieczne dla ruchu lub obni¿aj¹
komfort jazdy. W szczególnoœci nale¿y oznakowaæ od-
cinki, na których s¹:
– nierównoœci wystêpuj¹ce na przejazdach kolejowych,
– pofa³dowania wystêpuj¹ce na stromych zjazdach z mo-

stów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
– niewielkie zapadniêcia siê jezdni,
– zawy¿ony (zani¿ony) most lub przepust,
– poprzeczny œciek lub garb,
– wyboje,
– poprzeczny uskok nawierzchni,
– inne ni¿ prze³omy zniszczenia nawierzchni.
Na odcinku drogi w ³uku, na skrzy¿owaniu lub przy
du¿ym spadku nale¿y oznakowywaæ nawet niewielkie
nierównoœci.
Przy ocenie nierównoœci wymagaj¹cych oznakowania na-
le¿y braæ pod uwagê ogólny standard drogi; im
wy¿szy jest standard, tym mniejsze nierównoœci nale¿y
oznakowywaæ.

2.2.13. Próg zwalniaj¹cy

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-11a „próg zwalniaj¹cy” (rys. 2.2.13.1) umieszcza
siê przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniaj¹-
cymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi
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zwalniaj¹ce, prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do war-
toœci, przy której nastêpuje ³agodny przejazd przez próg
zwalniaj¹cy, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
3.2.34.1. Je¿eli progi zwalniaj¹ce znajduj¹ siê w strefie
ograniczonej prêdkoœci (znak B-43) lub w strefie za-
mieszkania (znak D-40) a przejazd przez nie mo¿e
odbywaæ siê z prêdkoœci¹ wiêksz¹ lub równ¹ ustalonej
dla tej strefy, to znaków B-33 mo¿na nie stosowaæ.

2.2.14. Zwê¿enie jezdni

Znaki od A-12a do A-12c stosuje siê w celu ostrze¿e-
nia o zbli¿aniu siê do zwê¿enia jezdni, które mo¿e byæ
niebezpieczne dla kieruj¹cych.
Znak A-12a „zwê¿enie jezdni - dwustronne” (rys. 2.2.14.1)
umieszcza siê przed miejscami, w których jezdnia jest
zwê¿ona z obu stron.

Rys. 2.2.14.1. Znak A-12a

Znak A-12b „zwê¿enie jezdni - prawostronne” (rys.
2.2.14.2) umieszcza siê przed miejscami, w których jezd-
nia jest zwê¿ona z prawej strony.

Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

Znak A-12c „zwê¿enie jezdni - lewostronne” (rys. 2.2.14.3)
umieszcza siê przed miejscami, w których jezdnia jest
zwê¿ona z lewej strony.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a ÷ A-12c umieszcza siê przed miejscami,
w których wystêpuje co najmniej po jednej stronie jezdni,

zmniejszenie jej szerokoœci powy¿ej 0,2 m oraz je¿eli sze-
rokoœæ zwê¿onego odcinka jezdni wynosi mniej ni¿ 5,5 m.
Znaków tych nie nale¿y stosowaæ do oznakowania zwê-
¿enia pobocza lub zakoñczenia pobocza bitumicznego;
w tym drugim przypadku stosuje siê oznakowanie okre-
œlone w punkcie 2.2.33.
Przy zwê¿eniu, zw³aszcza dwustronnym, uniemo¿liwia-
j¹cym wyminiêcie siê dwóch pojazdów o normatywnej
szerokoœci, mo¿na dodatkowo umieszczaæ znaki B-31
i D-5, których zasady stosowania okreœlono w punk-
tach 3.2.32 i 5.2.5.
Je¿eli zwê¿ony odcinek drogi, na którym nie jest mo¿-
liwe  wymijanie siê pojazdów, jest d³u¿szy ni¿ 150 m
lub znajduje siê w ³uku pionowym lub poziomym i kie-
ruj¹cy nie widz¹ pojazdów znajduj¹cych siê po
przeciwnych stronach zwê¿enia, nale¿y zastosowaæ:
– sygnalizacjê œwietln¹ lub
– rêczne kierowanie ruchem lub
– miejscowe poszerzenie zwê¿onego odcinka umo¿liwia-

j¹cego wyminiêcie siê pojazdów.
Je¿eli pas ruchu koñczy siê na odcinku miêdzywêz³owym,
to na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h
umieszcza siê znaki A-12b lub A-12c oraz w odleg³oœci
do 100 m od koñca pasa ruchu umieszcza siê znak D-14
lub D-14a, a na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci do
60 km/h stosuje siê tylko znaki D-14 lub D-14a.

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13

Znak A-13 „ruchomy most” (rys. 2.2.15.1) stosuje siê
przed czynnymi, ruchomymi mostami (zwodzonymi,
obrotowymi). Przed tymi obiektami mog¹ byæ równie¿
stosowane znaki ograniczaj¹ce ruch na moœcie lub przed
nim, np. zakazuj¹ce wyprzedzania, ograniczaj¹ce prêd-
koœæ lub masê pojazdu dopuszczonego do przejazdu.
Przed mostem powinna byæ zainstalowana sygnaliza-
cja œwietlna do nadawania co najmniej sygna³u
czerwonego.

2.2.16. Roboty na drodze

Znak A-14 „roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosuje
siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do miejsc, w
których kieruj¹cy pojazdem mo¿e spotkaæ osoby pracu-
j¹ce na drodze lub przeszkody, takie jak np. maszyny
lub materia³y znajduj¹ce siê na drodze i utrudniaj¹ce ruch.
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Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

W zale¿noœci od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje
siê ³¹cznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi,
sygnalizacj¹ œwietln¹ lub urz¹dzeniami bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczk¹ T-19 wskazuj¹c¹ na malowanie
znaków poziomych stosuje siê w czasie gdy na drodze
prowadzone s¹ prace zwi¹zane z umieszczaniem lub od-
now¹ oznakowania poziomego (malowanie nak³adanie
oznakowania grubowarstwowego lub taœm). Znaki A-14
z tabliczk¹ T-19 powinny byæ usuniête niezw³ocznie po
usuniêciu urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego
zabezpieczaj¹cych œwie¿e oznakowanie poziome.

2.2.17. Œliska jezdnia

Rys. 2.2.17.1.  Znak A-15

Znak A-15 „œliska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje siê
przed odcinkami drogi, stanowi¹cymi niebezpieczeñstwo
dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkoœci jezdni, któ-
rej kieruj¹cy mo¿e siê nie spodziewaæ, a spowodowanej:
– zmian¹ rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfalto-

wego na kostkow¹),
– ró¿nym czasem uk³adania nawierzchni tego samego

rodzaju,
– sta³ym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

2.2.18. Przejœcie dla pieszych

Rys. 2.2.18.1.  Znak A-16

Znak A-16 „przejœcie dla pieszych” (rys. 2.2.18.1)
umieszcza siê przed wyznaczonym na drodze przej-
œciem dla pieszych w przypadkach, gdy mo¿e nie byæ
widoczne odpowiednio wczeœnie przez kieruj¹cych
pojazdami lub ze wzglêdów bezpieczeñstwa koniecz-
ne jest ostrze¿enie o przejœciu.
Znaki A-16 umieszcza siê przed przejœciem dla pieszych
bez sygnalizacji œwietlnej na drodze, na której prêd-
koœæ wynosi powy¿ej 60 km/h, a przy innej prêdkoœci -
przed przejœciami bez sygnalizacji œwietlnej wyznaczo-
nymi pomiêdzy skrzy¿owaniami.
Szczegó³owe zasady oznakowania przejœæ dla pieszych
zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.

2.2.19. Dzieci

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje siê w celu
ostrze¿enia o miejscu na drodze szczególnie uczêsz-
czanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o
bliskoœci takiego miejsca. Znak umieszcza siê zw³asz-
cza w pobli¿u szkó³ podstawowych, gimnazjów,
placówek prowadz¹cych zajêcia z dzieæmi, terenów za-
baw i innych.
Znak mo¿na zastosowaæ po dokonaniu indywidualnej
oceny miejsca, wywiadów z ludnoœci¹ i obserwacji wa-
runków ruchu oraz zachowywania siê dzieci.
O koniecznoœci stosowania znaku A-17 decyduj¹ przy-
padki czêstego pojawiania siê dzieci na drodze, a nie
odleg³oœæ drogi od obiektu, do którego uczêszczaj¹ dzieci.
Pozosta³e sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze
miejsc szczególnie uczêszczanych przez dzieci (bariery,
³añcuchy, itp.) zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4.
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2.2.20. Uwaga na zwierzêta

Znaki ostrzegaj¹ce o mo¿liwoœci napotkania na drodze
zwierz¹t stosuje siê przed miejscami, w których kieruj¹cym
pojazdami mog¹ zagra¿aæ zwierzêta znajduj¹ce siê na
drodze lub w jej pobli¿u.

Rys. 2.2.20.1.  Znak A-18a

Znak A-18a „zwierzêta gospodarskie” (rys. 2.2.20.1) stosu-
je siê do oznaczania miejsc, w których odbywa siê regularny
przepêd zwierz¹t gospodarskich wzd³u¿ lub w poprzek dro-
gi, np. przy oœrodkach hodowlanych, pastwiskach, itp.

Rys. 2.2.20.2.  Znak A-18b

Znak A-18b „zwierzêta dzikie” (rys. 2.2.20.2) stosuje
siê do oznaczania miejsc, w których zwierzêta dziko
¿yj¹ce czêsto przekraczaj¹ drogê, np. przy wjeŸdzie do
lasu o du¿ej iloœci zwierzyny lub w miejscu przeciêcia
przez drogê dojœcia do wodopoju. Miejsca takie mo¿na
ustaliæ m.in. na podstawie informacji s³u¿by leœnej o
szlakach wêdrówek dzikich zwierz¹t.

2.2.21. Boczny wiatr

Rys. 2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 „boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza siê przed
miejscami, gdzie czêsto wystêpuje silny boczny wiatr np.
przed wyjazdem z gêstego lasu, z g³êbokiego wykopu, z
obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren oraz przed
wjazdami na mosty w dolinach o silnych ci¹gach powietrza.
Zaleca siê, aby w miejscach wystêpowania silnych podmu-
chów wiatru by³ ustawiony sygnalizator wiatru

pokazuj¹cy si³ê i kierunek podmuchu wiatru w danej
chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zo-
sta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4.
Znak A-19 mo¿e byæ stosowany jako œwietlny i w³¹-
czaæ siê gdy podmuchy wiatru przekraczaj¹ 12 m/s.

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Rys. 2.2.22.2. Oznakowanie niesymetrycznego po³¹czenia
dwóch jezdni jednokierunkowych w jedn¹
jezdniê dwukierunkow¹
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Znak A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”
(rys. 2.2.22.1) stosuje siê w celu ostrze¿enia jad¹cych
jezdni¹ jednokierunkow¹ o miejscu, w którym rozpo-
czyna siê ruch dwukierunkowy.
Znak A-20 stosuje siê, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe
³¹cz¹ siê w jedn¹ jezdniê dwukierunkow¹ (rys. 2.2.22.2)
oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierun-
ku na jezdniê maj¹c¹ dotychczas ruch
jednokierunkowy. Je¿eli odcinek jezdni dwukierunko-
wej po³o¿ony jest wzd³u¿ innej jezdni wy³¹czonej z
ruchu, to na pocz¹tku odcinka nale¿y umieœciæ znak F-
15 przedstawiaj¹cy kierunki na pasach ruchu.
Znaku A-20 nie stosuje siê na jezdniach, gdy ruch dwukie-
runkowy wynika z koñcz¹cego siê jednokierunkowego
objazdu wysepki za skrzy¿owaniem. Je¿eli na pocz¹t-
ku odcinka umieszczony zosta³ znak D-3, to przed
koñcem odcinka, bez wzglêdu na jego d³ugoœæ, umieszcza
siê znak A-20.

2.2.23. Tramwaj

Rys. 2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 „tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje siê, je¿eli
tory tramwajowe przecinaj¹ drogê w takim miejscu lub
w taki sposób, ¿e kieruj¹cy pojazdami mog¹ nie zo-
rientowaæ siê dostatecznie wczeœnie o istnieniu tych
torów lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza siê dla
tego kierunku ruchu, który jest przecinany przez tory
tramwajowe.
Przyk³ad umieszczenia znaku A-21 pokazano na rysunku
2.2.23.2.
Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebez-
piecznymi, zw³aszcza gdy tory przecinaj¹ jezdniê pod
ostrym k¹tem (poni¿ej 60°) lub na ³uku, przechodz¹c na
przeciwn¹ stronê drogi lub na jej œrodek, nale¿y stosowaæ
pod znakiem A-21 tabliczkê T-7 (rys. 2.2.11.2).
Je¿eli uzasadniaj¹ to warunki lokalne znaki A-21 mo¿na
uzupe³niæ znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach opisanych
w punkcie 2.2.10.
Dla ostrze¿enia kieruj¹cych pojazdami nieszynowymi
przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na
torowisko tramwajowe zaleca siê stosowaæ znak A-21
z tabliczk¹ T-8 (rys. 2.2.23.3) oznaczaj¹c¹ pas ruchu skie-
rowany na tory tramwajowe. Dopuszcza siê stosowanie
tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Znak A-21 jako œwietlny

mo¿e byæ stosowany w sytuacjach gdy jego w³¹czenie
inicjowane jest przez nadje¿d¿aj¹cy tramwaj.

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w których tory
tramwajowe przecinaj¹ drogê
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Rys. 2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys. 2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1)
umieszcza siê przed spadkami pod³u¿nymi drogi wy-
nosz¹cymi na drogach po³o¿onych w terenie górzystym
co najmniej 10%, a na pozosta³ych drogach co naj-
mniej 7%. Je¿eli jednak jednoczeœnie wystêpuj¹ takie
warunki drogowe, jak np.: du¿y spadek poprzeczny,
ostry zakrêt, z³y stan lub ma³a szerokoœæ jezdni, znak
A-22 stosuje siê nawet przy spadkach mniejszych ni¿
wy¿ej podane. Pod znakiem umieszcza siê tabliczkê T-
9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ spadku z
dok³adnoœci¹ do 1%. Znaku A-22 nie stosuje siê do
oznakowania pochyleñ pod³u¿nych ³¹cznic.

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

Znak A-23 „stromy podjazd” (rys. 2.2.25.1) stosuje siê
przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na dro-
gach po³o¿onych w terenie górzystym i co najmniej 6% -
na pozosta³ych drogach oraz przed innymi wzniesieniami,
na które wjazd jest utrudniony, np. ze wzglêdu na ostre
zakrêty lub z³y stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza
siê tabliczkê T-9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ nachyle-
nia podjazdu z dok³adnoœci do 1%.

2.2.26. Rowerzyœci

Znak A-24 „rowerzyœci” (rys. 2.2.26.1) stosuje siê przed
miejscami gdzie rowerzyœci wje¿d¿aj¹ na jezdniê z drogi
dla rowerów lub przeje¿d¿aj¹ przez ni¹ po przejeŸdzie
dla rowerzystów. Znak A-24 umieszcza siê przed prze-
jazdem dla rowerzystów na drodze,  na której
dopuszczalna prêdkoœæ jest wiêksza ni¿ 60 km/h, a
przy innej prêdkoœci - je¿eli przejazd nie jest dobrze wi-
doczny przez kieruj¹cych pojazdami lub wystêpuje na
odcinku jezdni miêdzy skrzy¿owaniami.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Je¿eli kontynuacj¹ drogi dla rowerów jest pas ruchu dla
rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku A-24 nale¿y
umieœciæ znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojaz-
dów” wskazuj¹cy pas dla rowerów.
Szczegó³owe zasady oznakowania przejazdów dla ro-
werzystów zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.4.

2.2.27. Spadaj¹ce od³amki

Znak A-25 „spadaj¹ce od³amki” (rys. 2.2.27.1) stosuje
siê przed odcinkami jezdni, na które mog¹ staczaæ siê
od³amki skalne (kamienie), stanowi¹ce niebezpieczeñ-
stwo dla nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.
Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaæ z obser-
wacji jezdni w pobli¿u zboczy w terenie górskim.

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25
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2.2.28. Lotnisko

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

Znak A-26 „lotnisko” (rys. 2.2.28.1) stosuje siê przy
lotniskach i l¹dowiskach lub w ich pobli¿u, je¿eli nagle
pojawienie siê przelatuj¹cego nisko nad drog¹ samolo-
tu lub œmig³owca mo¿e wywo³aæ zaskoczenie
(przestraszyæ) kieruj¹cego pojazdem i w efekcie spo-
wodowaæ nieprawid³owy jego manewr lub odruch
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu.

2.2.29. Nabrze¿e lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 „nabrze¿e lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)
stosuje siê przed odcinkami dróg ogólnodostêpnych,
przebiegaj¹cymi po nabrze¿u lub po wysokim brzegu rze-
ki albo kana³u, gdy odleg³oœæ ich brzegu od krawêdzi
jezdni jest mniejsza od 10 m.
Znak A-27 stosuje siê równie¿ przed miejscami, w któ-
rych droga prowadz¹ca w kierunku obszaru wodnego
znajduje siê w ostrym ³uku w bezpoœrednim s¹siedztwie
tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje siê, gdy na wymaga-
j¹cym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery
ochronne.

2.2.30. Sypki ¿wir

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28

Znak A-28 „sypki ¿wir” (rys. 2.2.30.1) stosuje siê w
celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje
mo¿liwoœæ wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub ¿wiru
spod kó³ jad¹cych pojazdów lub wzniecania kurzu w
stopniu utrudniaj¹cym ruch innym kieruj¹cym. Doty-
czy to w szczególnoœci nawierzchni t³uczniowych,
nawierzchni, na których przeprowadzono powierzch-
niowe utrwalenie warstwy œcieralnej - do czasu
stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a
tak¿e odcinków podbudowy t³uczniowej, na których
dopuszczono ruch.
Ponadto znak ten mo¿e byæ umieszczony przed wyjaz-
dami z kamienio³omów i ¿wirowni.

2.2.31. Sygna³y œwietlne

Znak A-29 „sygna³y œwietlne” (rys. 2.2.31.1) stosuje siê w
przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomoc¹
sygnalizacji œwietlnej w miejscu, w którym kieruj¹cy mo¿e
siê tego nie spodziewaæ.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza siê przed ka¿d¹ sygnalizacj¹ œwietl-
n¹ zastosowan¹ na drodze poza obszarem zabudowanym.
Na obszarze zabudowanym znak umieszcza siê przed
pierwsz¹ sygnalizacj¹ po wjeŸdzie do tego obszaru oraz
przed ka¿dym miejscem gdzie sygnalizacja œwietlna (trój-
barwna lub dwubarwna) zastosowana zosta³a do
kierowania ruchem wahad³owym. Ponadto znak ten sto-
suje siê w ka¿dym przypadku, gdy sygnalizator jest
tylko zawieszony nad jezdni¹.

2.2.32. Inne niebezpieczeñstwo

Znak A-30 „inne niebezpieczeñstwo” (rys. 2.2.32.1)
stosuje siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do niebez-
piecznych miejsc innych ni¿ te, o których uprzedzaj¹
znaki od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34.

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30



48

Znak A-30 stosuje siê ³¹cznie z tabliczkami wska-
zuj¹cymi, za pomoc¹ symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj
niebezpieczeñstwa, o którym ostrzega znak. Najczêœciej sto-
sowane tabliczki s¹ opisane w niniejszym punkcie oraz
pokazane na rysunkach od 2.2.32.2 do 2.2.32.18.
Inne symbole i napisy ni¿ pokazane na tych rysunkach
powinny byæ równie czytelne i ³atwo zrozumia³e; na-
pisy powinny byæ ponadto zwiêz³e i jednoznaczne, jak
np. „prze³omy” - w celu ostrze¿enia o z³ym stanie jezdni
w okresie wiosennym, „piesi” - w celu ostrze¿enia o
intensywnym ruchu pieszych po jezdni; podobnie
przed miejscami szczególnie uczêszczanymi przez oso-
by niewidome lub g³uche mo¿na stosowaæ tabliczkê z
napisem „niewidomi” lub „g³usi”.
Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podaj¹cych ro-
dzaj niebezpieczeñstwa dopuszcza siê wyj¹tkowo, w
sytuacjach awaryjnych, w których znak nale¿y umie-
œciæ niezw³ocznie, np. w razie zalania jezdni lub
znacznego parowania na skutek pêkniêcia przewodów
sieci wodoci¹gowej lub ciep³owniczej w stopniu umo¿-
liwiaj¹cym jednak odbywanie siê ruchu.
Je¿eli na podstawie przepisów punktu 2.1.2 nale¿y za-
stosowaæ tabliczki T-1 lub T-2 to umieszcza siê je pod
tabliczkami wskazuj¹cymi rodzaj niebezpieczeñstwa.
Gdy natomiast oznacza siê koniec odcinka drogi, na
którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, to pod powtó-
rzonym znakiem A-30 umieszcza siê tylko tabliczkê z
napisem „Koniec” (T-3).
Najczêœciej ze znakiem A-30 stosowane s¹ nastêpuj¹-
ce tabliczki wskazuj¹ce:

1) T-10 przeciêcie drogi z bocznic¹ kolejowa lub torem
o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym,
ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika
kolei podczas przeje¿d¿ania (przetaczania) poci¹gu,

2) T-11 przeprawê promow¹,

3) T-12 pod³u¿ny uskok,

4) T-13 koleiny,

5) T-14 miejsce czêstych wypadków o charakterze
wskazanym na znaku,

6) T-15 miejsce czêstych wypadków spowodowa-
nych œlisk¹ nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady
deszczu,

7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych
wskazanych na tabliczce,

8) T-17 granicê pañstwa,

9) T-18 nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o
przebiegu wskazanym na tabliczce.

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczkê T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza siê przed ta-
kimi miejscami przeciêcia drogi przez bocznicê
kolejow¹ lub tor manewrowy lub liniê kolejow¹ wyko-
rzystywan¹ sporadycznie np. w celach turystycznych,
na których ruch na drodze podczas przeje¿d¿ania (prze-
taczania) poci¹gu jest wstrzymywany przez pracownika
kolei. W przypadkach okreœlonych w punkcie 2.2.11
pod tabliczk¹ T-10 mo¿na umieœciæ tabliczkê T-7.

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczkê T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza siê przed do-
jazdem do promu. Bezpoœrednio przed miejscem
wjazdu na prom powinien byæ umieszczony znak B-
32d uzupe³niony ewentualnie sygnalizacj¹ œwietln¹ z
sygna³em czerwonym.

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczkê T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza siê przed po-
cz¹tkiem pod³u¿nego uskoku nawierzchni, powsta³ego
wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub
podczas trwania takich robót.

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13

Tabliczkê T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza siê pod zna-
kiem A-11 przed pocz¹tkiem odcinka jezdni, na
nawierzchni której wystêpuj¹ koleiny.
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Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczkê T-14 i jej piêæ odmian, stosuje siê przed miej-
scami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na
podstawie analizy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Ana-
lizê nale¿y przeprowadziæ, je¿eli w ci¹gu roku zdarzy³y
siê co najmniej cztery wypadki okreœlonego rodzaju z ofia-
rami w ludziach, na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km poza
obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudo-
wanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeŸdzie
kolejowym. Znak A-30 z tabliczk¹ pokazuj¹c¹ rodzaj zda-
rzaj¹cych siê wypadków umieszcza siê wtedy, kiedy nie
ma mo¿liwoœci szybkiej poprawy istniej¹cych warunków
bezpieczeñstwa ruchu. Tabliczki te s¹ nastêpuj¹ce:
– tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), któr¹ umieszcza siê

przed miejscem czêstych potr¹ceñ pieszych,

Rys. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a

– tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych zderzeñ  z poprzedzaj¹cy-
mi pojazdami,

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b

– tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych zderzeñ czo³owych pojaz-
dów,

Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c

– tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych zderzeñ z tramwajami,

Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

– tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), któr¹ umieszcza siê
przed przejazdem kolejowym, na którym warunki po-
woduj¹ szczególne niebezpieczeñstwo powstawania
wypadków.

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

Tabliczkê T-15 (rys. 2.2.32.11) umieszcza siê przed
miejscem czêstych wypadków lub kolizji spowodowa-
nych œlisk¹ nawierzchni¹ drogi wystêpuj¹c¹ w czasie
lub po opadach deszczu albo m¿awki.
Tabliczkê T-16 i jej odmianê stosuje siê przed miejscami,
w których pojazdy uprzywilejowane czêsto wje¿d¿aj¹
na drogê, np. przy wyjazdach z gara¿y stra¿y po¿arnej.
Znak A-30 z tabliczk¹ T-16 powinien byæ stosowany
zawsze, je¿eli podczas wyjazdu pojazdów uprzywilejowa-
nych jest uruchamiana specjalna sygnalizacja œwietlna
zamykaj¹ca ruch na drodze. W wymienionych miejscach
umieszcza siê:

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

– tabliczkê T-16 (rys. 2.2.32.12), je¿eli na drogê wyje¿d¿a-
j¹ pojazdy stra¿y po¿arnej,
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Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

– tabliczkê T-16a (rys. 2.2.32.13), je¿eli na drogê wy-
je¿d¿aj¹ karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczki T-16, T-16a stosuje siê samodzielnie bezpo-
œrednio przed miejscem wyjazdu.

Rys. 2.2.32.14.  Tabliczka T-17

Tabliczkê T-17 (rys. 2.2.32.14) stosuje siê bez wzglêdu
na to czy ruch przez granicê jest otwarty, a wiêc zasto-
sowano znak F-1, czy zamkniêty, a wiêc zastosowano
znak F-2.
Odleg³oœæ umieszczenia znaku A-30 z tabliczk¹ T-17
nale¿y ustalaæ w stosunku do znaku B-32, je¿eli prze-
kraczanie granicy jest dozwolone, a do znaku F-2 - je¿eli
jest zabronione.

Rys. 2.2.32.15.  Tabliczka T-18

Tabliczkê T-18 (rys. 2.2.32.15) i jej odmiany (rys.
2.2.32.16, 2.2.32.17 i 2.2.32.18) stosuje siê przed takimi
miejscami, w których wystêpuje nieoczekiwana dla kie-
rowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianê przebiegu drogi lub
kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.
W celu wskazania innego przebiegu drogi lub kierun-
ku ruchu stosuje siê odpowiednio:

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

– tabliczkê T-18a (rys. 2.2.32.16), gdy zmiana
przebiegu drogi lub kierunku nastêpuje najpierw w
prawo a potem w lewo,

Rys. 2.2.32.17.  Tabliczka T-18b

– tabliczkê T-18b (rys. 2.2.32.17), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastêpuje w lewo,

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

– tabliczkê T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana prze-
biegu drogi lub kierunku nastêpuje w prawo. Przy-
k³ad zastosowania tabliczki T-18c pokazano na
rysunku 2.2.21.2.

Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje siê na drogach
jednokierunkowych, gdzie umieszcza siê odpowiednie
odmiany znaku F-21.
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2.2.33. Niebezpieczne pobocze

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)
umieszcza siê przed odcinkami dróg o w¹skim, miêk-
kim, zbyt wysokim lub obni¿onym poboczu. Znak A-31
stosuje siê równie¿ do ostrze¿enia o zwê¿eniu lub koñcu
pobocza bitumicznego przechodz¹cego w pobocze
ziemne. Do oznakowania koñca pobocza bitumicznego
przechodz¹cego w chodnik u¿ywa siê tablic U-9 ozna-
czaj¹cych ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak
A-31 z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecz-
nym poboczu wystêpuj¹cym po lewej stronie jezdni.

2.2.34. Oszronienie jezdni

Rys. 2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 „oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) stosuje
siê wy³¹cznie w okresie zimowym przed mostami i wia-
duktami, na których oszronienie jezdni lub go³oledŸ
pojawia siê w okresach, gdy jeszcze nie wystêpuje na
innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem
stalowym, oraz w pobli¿u rzek i zbiorników wodnych,
na których czêsto zdarza siê lokalne oszronienie jezdni.
Znak A-32 stosowany jako œwietlny wskazuje rzeczy-
wisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na
podstawie pomiarów z urz¹dzeñ umieszczonych przy
drodze lub na nawierzchni.

2.2.35. Zator drogowy

Rys. 2.2.35.1. Znak A-33

Znak A-33 „zator drogowy” (rys. 2.2.35.1) stosuje siê
przed odcinkami dróg, na których ze wzglêdu na natê-
¿enia ruchu pojazdów czêsto wystêpuje blokowanie
ruchu, a stoj¹ce pojazdy mog¹ nie byæ w porê dostrze-
¿one przez kieruj¹cych nadje¿d¿aj¹cymi pojazdami.
Znak A-33 umieszcza siê, gdy odcinek jezdni przed
skrzy¿owaniem z sygnalizacj¹ œwietln¹ jest niewidocz-
ny ze wzglêdu na ³uk pionowy lub poziomy.
Znak A-33 stosowany jako œwietlny ostrzega o pojaz-
dach stoj¹cych na jezdni w odleg³oœci do 300 m.

2.2.36. Wypadek drogowy

Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34 „wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) stoso-
wany jest w celu ostrze¿enia o miejscu wypadku
drogowego, w którym ze wzglêdu na osoby udzielaj¹-
ce pomocy lub usuwaj¹ce skutki wypadku oraz
mo¿liwoœæ zablokowania ruchu kieruj¹cy jest obowi¹-
zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Znak
umieszczany jest przez s³u¿by zabezpieczaj¹ce miej-
sce wypadku.
Znak A-34 jako œwietlny stosowany jest na odcinkach
dróg objêtych monitorowaniem, na których istnieje mo¿-
liwoœæ w³¹czania znaku przez s³u¿by monitoruj¹ce ruch
na drodze.
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3. Znaki zakazu

3.1. Zasady ogólne

3.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki zakazu stanowi¹ podstawow¹ kategoriê znaków,
którymi s¹ wyra¿ane ustalenia dotycz¹ce organizacji ruchu.
Za ich pomoc¹ mo¿na miêdzy innymi zamkn¹æ lub ograni-
czyæ wjazd pojazdów, zabroniæ wykonywania okreœlonych
manewrów np. skrêcania lub wyprzedzania, wprowadziæ
ruch jednokierunkowy,  a tak¿e ograniczyæ lub zabroniæ
zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki zakazu jako
ograniczaj¹ce swobodê korzystania z dróg powinny byæ
umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powo-
duj¹ dla uczestników ruchu. Podstawowe wymiary znaków
zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz s¹ oznaczone na

rysunku 3.1.1.1 i okreœlone w tabeli 3.1. Wyszczególnione
w tabeli wymiary œrednicy dla oœmiok¹tnego znaku B-20
odnosz¹ siê do œrednicy ko³a wpisanego w ten oœmiok¹t.
Znak ten nie wystêpuje w grupie znaków wielkich, nato-
miast na drogach, na których stosuje siê znaki z grupy
ma³ych, znak B-20 powinien mieæ wymiar znaku œred-
niego. Wymiary prostok¹tnych znaków B-39, B-40, B-43
i B-44 s¹ podane w rozdziale 9.

3.1.2. Zakres obowi¹zywania
i sposób umieszczania znaków

Ze wzglêdu na ró¿ne funkcje spe³niane przez znaki zakazu,
dla niektórych z nich ustalono znaki uchylaj¹ce wyra¿ane
przez nie zakazy; s¹ to znaki B-24 dla B-23, B-27 dla B-25,
B-28 dla B-26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 i B-42 dla
dowolnej liczby wymienionych tu znaków zakazu.

Tabela 3.1. Wymiary znaków zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz (w mm)

Rys. 3.1.1.1. Kszta³t i podstawowe wymiary znaków:

b) uchylaj¹cych zakaza) zakazu
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Okreœlone wy¿ej znaki zakazu, a tak¿e znaki od B-35 do
B-38, obowi¹zuj¹ pocz¹wszy od miejsca ich umieszczenia
do najbli¿szego skrzy¿owania (znak B-23 tak¿e na najbli¿-
szym skrzy¿owaniu), chyba ¿e na drodze dwujezdniowej
droga odga³êziaj¹ca znajduje siê tylko z lewej strony
i nie ma bezpoœredniego po³¹czenia z praw¹ jezdni¹.
Sposób umieszczenia znaków zakazu w rejonie takiego
skrzy¿owania pokazano na rysunku 3.1.2.1.

Rys. 3.1.2.1. Zakres obowi¹zywania znaków zakazu na
drodze dwujezdniowej

Je¿eli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu a¿ do najbli¿-
szego skrzy¿owania, wówczas nale¿y zastosowaæ znak
uchylaj¹cy zakaz. Zasady i sposób uchylania zakazów wy-
ra¿onych znakami od B-35 do B-38 opisano w punktach:
3.2.36, 3.2.37, 3.2.38 i 3.2.39. Znaki B-39 i B-43 obowi¹zu-
j¹ a¿ do ich odwo³ania odpowiednio znakami B-40 i B-44.
Znak zakazu umieszcza siê pod znakiem D-42 w celu
wprowadzenia zakazu obowi¹zuj¹cego w ca³ym obsza-
rze zabudowanym, z wyj¹tkiem odcinków dróg, na których
zakaz zosta³ zmieniony lub uchylony innym znakiem.
Znaki zakazu umieszcza siê pod wszystkimi znakami D-
42 wyznaczaj¹cymi dany obszar zabudowany. Zakaz nie
musi byæ odwo³any znakiem oznaczaj¹cym koniec zaka-
zu; jego uchylenie oznacza znak D-43 lub - w przypadku,
gdy obszary dwóch miejscowoœci ³¹cz¹ siê i nie stosuje
siê znaku D-43 - znak E-18a.
Znaki zakazu odnosz¹ce siê do kierunku jazdy oraz zabra-

niaj¹ce wjazdu pojazdów o okreœlonych wymiarach, masie
lub naciskach osi nie dotycz¹ kieruj¹cych pojazdami szyno-
wymi poruszaj¹cymi siê po wyznaczonych dla nich trasach.
Oznacza to, ¿e pod znakami wskazuj¹cymi odmienny spo-
sób jazdy ni¿ wynikaj¹cy z przebiegu trasy pojazdu
szynowego, nie trzeba umieszczaæ tabliczki z napisem wy³¹-
czaj¹cym pojazdy szynowe.
Je¿eli znaki zakazu wprowadza siê ze wzglêdu na du¿e
natê¿enie ruchu pojazdów, to nale¿y ustaliæ, czy ich obowi¹-
zywanie nie powinno ograniczaæ siê np. do godzin szczytu,
pory doby lub innego okresu charakterystycznego dla
warunków lokalnych.
Zakazy wyra¿one znakami mog¹ byæ te¿ ograniczone do nie-
których uczestników ruchu. Wyj¹tków takich nie mo¿na
stosowaæ do znaków: B-13, od B-14 do B-17, B-20, B-29, B-31,
B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzuj¹ce znacze-
nie znaku zakazu, w szczególnoœci informuj¹ce, jakich pojazdów
znak dotyczy, np. podaj¹ce ich rodzaj lub masê, nale¿y
umieszczaæ na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.
Napisy okreœlaj¹ce okres obowi¹zywania znaku zakazu w
ci¹gu doby podaje siê w pe³nych godzinach, przy czym na-
le¿y stosowaæ napis wymieniaj¹cy okres (okresy)
obowi¹zywania zakazu, np. w godz. 7 - 10 i 15 - 19, nie
zaœ, kiedy nie obowi¹zuje.
Napisy na tabliczkach, w zale¿noœci od d³ugoœci tekstu, po-
winny mieæ wysokoœæ 72 lub 42 mm, przy czym napis
powinien byæ tak skomponowany, aby szerokoœæ tabliczki
nie by³a wiêksza od œrednicy znaku.
Je¿eli istnieje potrzeba wy³¹czenia z zakazu pewnych uczest-
ników ruchu lub rodzajów pojazdów, to nale¿y stosowaæ zwrot
„Nie dotyczy...”.
Napisy powinny konkretnie okreœlaæ rodzaj pojazdów lub
uczestników ruchu. Nie dopuszcza siê stosowania sformu³o-
wañ ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego”.
Liczby okreœlaj¹ce, na znaku lub na tabliczce, szerokoœæ lub
wysokoœæ pojazdu powinny byæ podawane z dok³adnoœci¹
do 0,1 m, przy czym w liczbie ca³kowitej zera po przecinku
nie zaznacza siê. D³ugoœæ pojazdu podaje siê w metrach
ca³kowitych, bez zaznaczenia zera po przecinku, zaœ masê
i nacisk osi - w tonach z dok³adnoœci¹ do 0,5 t, przy czym
w liczbie ca³kowitej zera po przecinku nie zaznacza siê.

Znaki B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 nie
dotycz¹ uprawnionej osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej
sprawnoœci ruchowej, kieruj¹cej pojazdem samochodowym
oraz kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego tak¹ osobê. Je¿e-
li warunki lokalne uzasadniaj¹ ujêcie zakazami
wynikaj¹cymi z tych znaków równie¿ uprawnione oso-
by niepe³nosprawne o ograniczonej sprawnoœci
ruchowej, to pod znakiem nale¿y umieœciæ tabliczkê z
napisem: "Dotyczy tak¿e niepe³nosprawnych".
Dla wyra¿enia zakazu wjazdu kilku rodzajów pojazdów
dopuszcza siê umieszczenie dwóch lub trzech symboli
odpowiednich pojazdów na jednej tarczy, zgodnie z za-
sadami opisanymi w punkcie 3.2.15.
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3.1.3. Tabliczki T-21 i T-20

Rys. 3.1.3.1. Tabliczka T-21

Je¿eli ze wzglêdu na warunki lokalne nie mo¿na umie-
œciæ znaku w miejscu, od którego ma obowi¹zywaæ,
lub istnieje potrzeba usuniêcia w¹tpliwoœci, co do miej-
sca, w którym obowi¹zuje zakaz (np. skrêcania), to znak
umieszcza siê w odpowiedniej odleg³oœci od tego miej-
sca, ³¹cznie z tabliczk¹ T-21 (rys. 3.1.3.1) podaj¹c¹ tê
odleg³oœæ.
Informacjê uprzedzaj¹c¹ o niektórych zakazach mo¿na te¿
przekazywaæ znakami F-5 lub F-6, których zasady stoso-
wania okreœlono w punktach 7.2.5 i 7.2.6.

Rys. 3.1.3.2. Tabliczka T-20

Je¿eli zakaz wyra¿ony znakami B-33, B-35, B-36, B-37,
B-38, B-41 obowi¹zuje pomiêdzy skrzy¿owaniami na
odcinku o d³ugoœci do 500 m, to dopuszcza siê umieszcza-
nie pod znakiem tabliczki T-20 (rys. 3.1.3.2) wskazuj¹cej
d³ugoœæ odcinka drogi, na którym zakaz obowi¹zuje.

3.2.  Opisy szczegó³owe

3.2.1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

Rys. 3.2.1.1. Znak B-1

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” (rys. 3.2.1.1)
stosuje siê w celu zamkniêcia odcinka drogi dla ruchu
wszelkich pojazdów.
Przyczynami zamkniêcia ruchu na drodze s¹ w szczegól-
noœci:
– prowadzenie robót w pasie drogowym,
– z³y stan techniczny drogi zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu

ruchu np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego, itp.,
– przeznaczenie drogi do innych celów ni¿ ruch pojazdów,
– przeznaczenie drogi do ruchu tylko okreœlonych rodzajów po-

jazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Je¿eli dopuszcza siê odstêpstwa od stosowania siê
do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem nale¿y sto-
sowaæ tekst np. o treœci: „Nie dotyczy MPK”, „Nie
dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy samochodów osobo-
wych”, „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia”, „Nie
dotyczy pojazdów s³u¿b miejskich” (pod pojêciem po-
jazdów s³u¿b miejskich nale¿y rozumieæ pojazdy stra¿y
po¿arnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiê-
biorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg,
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energe-
tycznych, telekomunikacyjnych, itp.), „Nie dotyczy
mieszkañców posesji od nr ... do nr ... ulicy ...”.

Rys. 3.2.1.2. Zastosowanie znaku B-1:

a) przy skrzy¿owaniu

b) poza skrzy¿owaniem
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Je¿eli znak B-1 jest umieszczony na wylocie ze skrzy-
¿owania, to na wlotach pozosta³ych dróg, odpowiednio
do warunków lokalnych, stosuje siê znaki dope³niaj¹-
ce: zakazu B-21 i B-22, znaki nakazu od C-1 do C-8
lub znaki F-6. W przypadku, gdy pod znakiem B-1
umieszczono tabliczkê z napisem „Nie dotyczy...”
wówczas pod zastosowanymi dope³niaj¹cymi znakami
zakazu lub nakazu nale¿y równie¿ umieœciæ tabliczki z
takimi samymi napisami. Przyk³ady pokazano na ry-
sunku 3.2.1.2. Stosuj¹c znaki dope³niaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ to, ¿e znak B-21 zabrania równie¿ za-
wracania. Podobnie zabronienie tego manewru mo¿e
wynikaæ ze znaków nakazu. Je¿eli wprowadzenie za-
kazu wykonywania tego manewru nie jest uzasadnione,
to nale¿y zastosowaæ znak F-6.
Je¿eli zakaz ruchu nie obowi¹zuje ca³¹ dobê, na znaku
podaje siê w jakich godzinach obowi¹zuje, np. „w
godz. 16 - 19”, „w godz. 21 - 6” (rys. 3.2.1.3).

Rys. 3.2.1.3. Znak B-1 obowi¹zuj¹cy w okreœlonych godzinach

3.2.2. Zakaz wjazdu

Rys. 3.2.2.1.  Znak B-2

Znak B-2 „zakaz wjazdu” (rys. 3.2.2.1) stosuje siê w celu
wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogê lub
jezdniê od strony umieszczenia znaku. Znak B-2 stosuje siê:
a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek ru-

chu (rys. 3.2.2.2);
b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych,

je¿eli szerokoœæ pasa dziel¹cego jezdnie jest wiêksza
od 6 m; znak umieszcza siê przy lewej jezdni, rów-
nie¿ w miejscach do zawracania (rys. 3.2.2.3);

c) na wysepkach kanalizuj¹cych ruch, je¿eli nie mo¿-
na umieœciæ znaku C-9 (rys. 3.2.2.4);

d) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z
obiektu przydro¿nego, np. parkingu, stacji paliwo-
wej (rys. 3.2.2.5); w obiektach zajmuj¹cych znaczn¹
powierzchniê znak ten mo¿na umieœciæ równie¿ dla
wskazania, ¿e wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu
do niego, jest zabroniony;

e) je¿eli istnieje potrzeba zamkniêcia z jednej strony
wjazdu na drogê dwukierunkow¹ (rys 3.2.2.2).

Rys. 3.2.2.2. Zastosowanie znaku B-2 na drodze
jednokierunkowej oraz na drodze dwukierunkowej

Je¿eli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku
tylko dla okreœlonych pojazdów np:
– karetek pogotowia,
– pojazdów stra¿y po¿arnej,
– autobusów komunikacji publicznej,
– rowerów,
wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna siê pas ru-
chu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza siê
znak B-2 z tabliczk¹ z napisem okreœlaj¹cym pojazdy,
których zakaz nie dotyczy, np. „Nie dotyczy karetek
pogotowia”, „Nie dotyczy pojazdów stra¿y po¿arnej”,
„Nie dotyczy MZA” lub z tabliczk¹ T-22, je¿eli zakaz
nie dotyczy rowerów. Na przeciwleg³ym wlocie umiesz-
cza siê odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18b lub znak
D-3 z tabliczk¹ T-22 (rys. 3.2.2.6).
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Rys. 3.2.2.6. Zastosowanie znaku B-2 na drodze dwukierun-
kowej, na której dopuszczono ruch w jednym
kierunku dla okreœlonego rodzaju pojazdów.

Rys. 3.2.2.3. Zastosowanie znaku B-2 na drodze
o dwóch jezdniach jednokierunkowych

Rys. 3.2.2.4. Zastosowanie znaku B-2 na wysepce
kanalizuj¹cej ruch

Rys. 3.2.2.5. Zastosowanie znaku B-2 w obiekcie przydro¿nym

Je¿eli na wylocie ze skrzy¿owania zastosowano znak
B-2, to na wlotach pozosta³ych umieszcza siê odpo-
wiednio znaki dope³niaj¹ce (rys. 3.2.2.2 i 3.2.2.6).
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3.2.3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych

Rys. 3.2.3.1. Znak B-3

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyj¹t-
kiem motocykli jednoœladowych” (rys. 3.2.3.1) stosuje
siê na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokoœci lub
noœnoœci obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie
mo¿e byæ dopuszczony i zezwala siê tylko na wjazd mo-
tocykli jednoœladowych. Znak ten zabrania wjazdu tak¿e
motocykli jednoœladowych z przyczep¹ wieloœladow¹.

3.2.4. Zakaz wjazdu autobusów

Rys. 3.2.4.1. Znak B-3a

Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów” (rys. 3.2.4.1) sto-
suje siê w celu wyeliminowania ruchu autobusów z
obszarów o charakterze turystycznym, w których du¿a
ich liczba mog³aby powodowaæ zak³ócenia ruchu innych
pojazdów. Je¿eli w obszarze objêtym zakazem dopusz-
cza siê ruch autobusów komunikacji publicznej, pod
znakiem B-3a umieszcza siê tabliczkê z napisem okreœla-
j¹cym rodzaj autobusów wy³¹czonych z zakazu. Przy
stosowaniu znaków B-3a zaleca siê podanie informacji o
parkingach z miejscami przeznaczonymi dla autobusów.

3.2.5. Zakaz wjazdu motocykli

Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” (rys. 3.2.5.1)
stosuje siê w zasadzie na drogach (ulicach), na któ-
rych trzeba ograniczyæ ha³as wytwarzany zwykle
przez motocykle, co mo¿e byæ uci¹¿liwe dla osób
przebywaj¹cych w pobli¿u drogi, np. w szpitalach,
w budynkach przy w¹skich ulicach, zw³aszcza sta-
romiejskich, w zwartej zabudowie, w parkach, itp.

Rys. 3.2.5.1. Znak B-4

3.2.6. Zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych

Rys. 3.2.6.1. Znak B-5

Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych”
(rys. 3.2.6.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu
samochodów ciê¿arowych, pojazdów specjalnych i u¿y-
wanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t.
Znak B-5 stosuje siê przede wszystkim na drogach, na któ-
rych wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu lub wystêpuj¹ trudne
warunki drogowe, np. ma³a szerokoœæ jezdni, ma³e pro-
mienie ³uków na skrzy¿owaniach. Ponadto, znak ten mo¿e
byæ zastosowany, gdy wystêpuje potrzeba wyeliminowa-
nia ruchu wszelkich pojazdów ciê¿arowych z zabytkowych
czy reprezentacyjnych dzielnic.
W przypadku, gdy zakaz wjazdu ma dotyczyæ samocho-
dów ciê¿arowych o okreœlonej dopuszczalnej masie
ca³kowitej, np. ponad 5 t, na znaku lub na tabliczce pod
znakiem podaje siê wartoœæ tej masy (rys. 3.2.6.2 i 3.2.6.3).

Rys. 3.2.6.2. Znak B-5 podaj¹cy masê pojazdu
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Rys. 3.2.6.3. Znak B-5 z tabliczk¹ podaj¹c¹ masê pojazdu

3.2.7. Zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych

Rys. 3.2.7.1. Znak B-6

Znak B-6 „zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych” (rys.
3.2.7.1) stosuje siê zw³aszcza na ulicach, na których
wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu, a poruszanie siê ci¹-
gników powodowa³oby tamowanie ruchu, szczególnie
przy utrudnionym wyprzedzaniu.

Rys. 3.2.7.2. Sposób oznakowania obszaru miasta bez ruchu
ci¹gników rolniczych

Znak ten dotyczy równie¿ pojazdów wolnobie¿nych.
W razie koniecznoœci wprowadzenia zakazu wjazdu
tylko pojazdów wolnobie¿nych, pod znakiem B-6 na-
le¿y umieœciæ tabliczkê z napisem „Dotyczy tylko
pojazdów wolnobie¿nych”.
Na podstawie badañ i analiz ruchu mo¿na tworzyæ w
miastach obszary bez ruchu ci¹gników rolniczych i po-
jazdów wolnobie¿nych. Umieszczenie znaków B-6 na
ulicach prowadz¹cych do tego obszaru spowoduje eli-
minacjê ruchu wymienionych pojazdów z ustalonej
czêœci miasta (rys. 3.2.7.2).
Poza miastami, znak B-6 stosuje siê na tych odcinkach
dróg, na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania
ruchu powolnego i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia go
na inne drogi lub drogê równoleg³¹ do danej drogi.

3.2.8. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepami

Rys. 3.2.8.1. Znak B-7

Znak B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przy-
czepami” (rys. 3.2.8.1) stosuje siê w celu wyeliminowania
z ruchu na drodze pojazdów silnikowych z przyczep¹
dwu lub wiêcej osiow¹, z wy³¹czeniem naczepy, je¿eli
pojazdy te mog¹ stanowiæ utrudnienie ruchu innych po-
jazdów. Warunki te mog¹ wystêpowaæ zw³aszcza na
drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu lub o niekorzystnych
warunkach drogowych, np. na spadkach lub œliskiej jezdni.
Znak ten mo¿e byæ równie¿ stosowany w miejscach
gdzie skrêcanie, np. ze wzglêdu na w¹sk¹ jezdniê lub
ostry k¹t krzy¿uj¹cych siê dróg jest utrudnione, lub
zawracanie na drodze bez przejazdu - niemo¿liwe.

Rys. 3.2.8.2. Znak B-7 podaj¹cy masê przyczepy
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W celu dopuszczenia wjazdu pojazdów silnikowych z
przyczepami o okreœlonej dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej, na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje siê
wartoœæ dopuszczalnej masy ca³kowitej przyczepy (rys.
3.2.8.2 i 3.2.8.3). Napis okreœlaj¹cy masê odnosi siê do
przyczepy, a w przypadku ci¹gniêcia dwóch przyczep -
odnosi siê do sumy ich dopuszczalnych mas ca³kowitych.

Rys. 3.2.8.3. Znak B-7 z tabliczk¹ podaj¹c¹ masê przyczepy

3.2.9. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych

Rys. 3.2.9.1. Znak B-8

Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych”
(rys. 3.2.9.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu
pojazdów zaprzêgowych na ulicach lub obszarach miast
o du¿ym natê¿eniu ruchu lub gdzie poruszanie siê po-
jazdów zaprzêgowych tamuje ruch, a w szczególnoœci,
gdy utrudnia wyprzedzanie.
Poza miastami znak B-8 stosuje siê na tych odcinkach dróg,
na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania pojazdów
zaprzêgowych i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia ruchu tych
pojazdów na inne drogi lub drogê równoleg³¹ do danej drogi.
Z zakazu mog¹ byæ wy³¹czone np. doro¿ki przez umieszcze-
nie pod znakiem tabliczki z napisem: „Nie dotyczy doro¿ek”.
W miastach mo¿na tworzyæ obszary wy³¹czone z ru-
chu pojazdów zaprzêgowych wed³ug zasad opisanych
w punkcie 3.2.7.

3.2.10. Zakaz wjazdu rowerów

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” (rys. 3.2.10.1), wyra-
¿aj¹cy zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych,
stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów

przede wszystkim z dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu lub
du¿ej dopuszczalnej prêdkoœci stanowi¹cej niebezpieczeñ-
stwo dla jad¹cych rowerami. Dotyczyæ to bêdzie g³ównie
dróg z przewag¹ samochodów ciê¿arowych, autobusów,
itp. Ponadto znak B-9 stosuje siê na drogach, w obrêbie
których lub w pobli¿u których wyznaczono drogê dla ro-
werów, a znak nakazuj¹cy korzystanie z tej drogi mo¿e
nie byæ dobrze widoczny dla kieruj¹cych rowerami.
Znak B-9 stosuje siê w szczególnoœci:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony poza

koron¹ drogi ci¹g rowerowy, pieszo-rowerowy, dro-
gi dojazdowe,

– wzd³u¿ odcinków dróg nowobudowanych, np. ob-
wodnic, w celu pozostawienia obs³ugi ruchu rowe-
rowego na sieci istniej¹cych dróg.

Przyk³ad zastosowania znaku B-9 pokazano na rys. 3.2.10.2.

Rys. 3.2.10.1. Znak B-9

Rys. 3.2.10.2. Zastosowanie znaku B-9



60

3.2.11. Zakaz wjazdu motorowerów

Rys. 3.2.11.1. Znak B-10

Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” (rys. 3.2.11.1)
stosuje siê na tych drogach, na których nie dopuszcza siê
ruchu jakichkolwiek pojazdów wyposa¿onych w silnik np.
w pobli¿u parków narodowych. Znak ten mo¿e byæ umiesz-
czony jako uzupe³nienie znaku B-4 (pkt 3.2.4), znaku
B-3/4 (pkt 3.2.15), lub samodzielnie, je¿eli ruch pojaz-
dów silnikowych jest ju¿ zamkniêty na poprzedzaj¹cym
odcinku drogi. Znak B-10, symbol motoroweru mo¿e
byæ umieszczony wspólnie z innymi symbolami, jak
pokazano na rysunku 3.2.15.5 (pkt 3.2.15).

3.2.12. Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” (rys.
3.2.12.1) stosuje siê na drogach, a zw³aszcza ulicach, na
których wystêpuje du¿e natê¿enie ruchu i poruszanie siê
wózków rowerowych tamuje ruch w szczególnoœci przez
utrudnienie wyprzedzania.

Rys. 3.2.12.1.  Znak B-11

3.2.13. Zakaz wjazdu wózków rêcznych

Rys. 3.2.13.1. Znak B-12

Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków rêcznych” (rys.
3.2.13.1) stosuje siê w analogicznych sytuacjach jak
znak B-11 (pkt 3.2.11).

3.2.14. Zakaz wjazdu pojazdów przewo¿¹cych
materia³y niebezpieczne

3.2.14.1. Zasady ogólne

W celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo¿¹cych
towary (materia³y) niebezpieczne w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrze-
gawczymi barwy pomarañczowej stosuje siê znaki B-13
„zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi
lub ³atwo zapalnymi”, B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z
materia³ami niebezpiecznymi” lub B-14 „zakaz wjazdu
pojazdów z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê”.
Znaki stosuje siê w przypadku, gdy mo¿liwe jest skie-
rowanie ruchu na drogê alternatywn¹, po której mog¹
poruszaæ siê pojazdy przewo¿¹ce towary niebezpiecz-
ne – na obwodnicê miasta, po³o¿ony poni¿ej ujêcia
wody most, drogê omijaj¹c¹ tunel, itp.

3.2.14.2. Zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi

Rys. 3.2.14.1.  Znak B-13

Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wy-
buchowymi lub ³atwo zapalnymi” (rys. 3.2.14.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo-
¿¹cych towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.2, lub gazy palne klasy 2, w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrze-
gawczymi barwy pomarañczowej.
Znak B-13 umieszcza siê na drogach, po których prze-
wo¿enie towarów wybuchowych lub ³atwo zapalnych
mo¿e stanowiæ du¿e zagro¿enie w razie awarii pojazdu
lub wypadku. Dotyczy to zagro¿enia zarówno osób (uli-
ce w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i
budowli (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe, itp.).

3.2.14.3. Zakaz wjazdu pojazdów
z materia³ami niebezpiecznymi

Znak B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
niebezpiecznymi” (rys. 3.2.14.2) stosuje siê w celu



61

wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów przewo-
¿¹cych towary niebezpieczne w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrze-
gawczymi barwy pomarañczowej. Dotyczy to dróg, po
których przewo¿enie towaru niebezpiecznego mo¿e w
razie awarii pojazdu lub wypadku stanowiæ szczegól-
nie du¿e zagro¿enie dla osób, mienia lub œrodowiska.

Rys. 3.2.14.2. Znak B-13a

W przypadku koniecznoœci wyeliminowania ruchu tyl-
ko okreœlonych klas lub grup towarów niebezpiecznych
albo okreœlonego sposobu ich przewozu pod znakiem
B-13a umieszcza siê tabliczkê z odpowiednim napisem.
Zakaz wyra¿ony znakiem B-13a mo¿e dotyczyæ nie-
których okresów doby, np. godzin szczytu.

3.2.14.4. Zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami,
które mog¹ skaziæ wodê

Rys. 3.2.14.3. Znak B-14

Znak B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami, które
mog¹ skaziæ wodê” (rys 3.2.14.3) stosuje siê w celu
wyeliminowania z ruchu pojazdów przewo¿¹cych to-
wary niebezpieczne, okreœlone w odrêbnych przepisach
klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy truj¹ce lub gazy ¿r¹ce klasy
2 lub materia³y zagra¿aj¹ce œrodowisku klasy 9, w ilo-
œciach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu
tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej.
Znak B-14 umieszcza siê na drogach przebiegaj¹cych
w pobli¿u zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej
klasie czystoœci (Ÿród³a rzek, jeziora i zbiorniki wody
pitnej, miejsca poboru wody do celów spo¿ywczych lub
przemys³owych), które w razie awarii pojazdu lub wy-
padku mog¹ byæ ska¿one przewo¿onymi towarami.

Je¿eli ujêcie wody znajduje siê miêdzy mostami, to
znak B-14 nale¿y umieœciæ na drodze przebiegaj¹cej
przez most umiejscowiony powy¿ej ujêcia.

3.2.15. Zakaz wjazdu ró¿nych rodzajów pojazdów

W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodzajów
pojazdów, mo¿na na jednej tarczy znaku umieœciæ dwa,
lub wyj¹tkowo trzy symbole odpowiednich pojazdów.
W przypadku trzech symboli na jednym znaku, kolej-
noœæ ich umieszczania powinna byæ narastaj¹ca zgodnie
z ruchem wskazówek zegara: w górnym lewym polu
powinien byæ umieszczony symbol znaku zakazu o naj-
ni¿szym numerze.

Rys. 3.2.15.1. Znak B-3/4

Znak B-3/4 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych”
(rys. 3.2.15.1) stosuje siê w celu zapobie¿enia uci¹¿-
liwoœciom, jakie powoduje ruch pojazdów silnikowych.
Umieszcza siê go na ulicach staromiejskich, odcinkach dróg
przebiegaj¹cych przy obiektach zabytkowych, na drogach
przebiegaj¹cych przez parki lub rezerwaty przyrody.

Rys. 3.2.15.2. Znak B-6/8

Znak B-6/8 „zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych i pojaz-
dów zaprzêgowych” (rys. 3.2.15.2) stosuje siê w celu
wyeliminowania ruchu pojazdów powolnych. Umieszcza
siê go na drogach, gdzie poruszanie siê tych pojazdów
powodowa³oby tamowanie ruchu innym pojazdom, szcze-
gólnie przy wyprzedzaniu.
Znak B-9/12 „zakaz wjazdu rowerów i wózków rêcznych”
(rys. 3.2.15.3) stosuje siê w tym samym celu i z tego sa-
mego powodu, co znak B-6/8 - szczególnie na ulicach.
Znak B-13/14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami
wybuchowymi lub zapalnymi oraz materia³ami mog¹-
cymi skaziæ wodê” (rys. 3.2.15.4) stosuje siê w celu
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wyeliminowania ruchu pojazdów przewo¿¹cych towary
niebezpieczne z tych dróg, na których maj¹ zastoso-
wanie kryteria opisane dla znaków B-13 i B-14 (pkt.
3.2.13 i 3.2.14), np. z dróg przebiegaj¹cych przez osie-
dla mieszkaniowe, okolice rezerwatów, zbiorników
wodnych, pla¿, itp.

Rys. 3.2.15.3. Znak B-9/12

Rys. 3.2.15.4. Znak B-13/14

Rys. 3.2.15.5. Znak B-3/4/10

Znak B-3/4/10 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
i motorowerów” (rys. 3.2.15.5) stosuje siê w celu wy-
eliminowania ruchu pojazdów wytwarzaj¹cych ha³as
lub powoduj¹cych zatruwanie powietrza spalinami. Sto-
suje siê go ze wzglêdu na charakter drogi lub jej
otoczenia, np. strefy ciszy, parki narodowe.

Rys. 3.2.15.6. Znak B-6/8/9

Znak B-6/8/9 „zakaz wjazdu pojazdów innych ni¿ sa-
mochodowe” (rys. 3.2.15.6) stosuje siê na drogach
prowa- dz¹cych ruch bezpoœrednio do autostrady lub
drogi ekspresowej w celu wyeliminowania wjazdu po-
jazdów, których ruch na tych drogach jest zabroniony.
Je¿eli wystêpuje koniecznoœæ wprowadzenia zakazu wjaz-
du innych rodzajów pojazdów, ni¿ te które podano na
rysunkach od 3.2.15.1 do 3.2.15.6 nale¿y stosowaæ inne,
odpowiednie symbole.

3.2.16. Zakaz wjazdu pojazdów
o szerokoœci ponad ... m

Rys. 3.2.16.1. Znak B-15

Znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokoœci ponad ...
m” (rys. 3.2.16.1) stosuje siê przed w¹skimi obiektami, np.
tunele, mosty, wiadukty, przez które nie mo¿na dopuœciæ
przejazdu pojazdów o szerokoœci wiêkszej od podanej na znaku.

Rys. 3.2.16.2. Zastosowanie znaku B-15 na zwê¿onym
odcinku drogi
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Znak B-15 umieszcza siê, gdy odleg³oœæ miêdzy elementami
konstrukcyjnymi obiektu ograniczaj¹cymi skrajniê poziom¹
jest mniejsza ni¿ 3,5 m. Liczba podana na znaku powinna
byæ o 1,0 m mniejsza ni¿ odleg³oœæ miêdzy tymi
elementami. Nale¿y przyj¹æ, ¿e odleg³oœæ przeje¿d¿aj¹cego
pojazdu od obydwu œcian powinna wynosiæ po 0,5 m. Je¿eli
np. odleg³oœæ miêdzy elementami konstrukcyjnymi obiektu
wynosi 3,2 m, na znaku nale¿y podaæ wartoœæ 2,2 m.
Znak B-15 stosuje siê:
– na drogach jednokierunkowych,
– na drogach dwukierunkowych w po³¹czeniu ze zna-

kami B-31 i D-5 zgodnie z zasadami podanymi w
punktach 2.2.12 i 3.2.32.

Znak B-15 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu wyelimi-
nowania szerokich pojazdów, np. z w¹skich ulic
staromiejskich, na których wymijanie siê szerokich pojaz-
dów by³oby niemo¿liwe lub bardzo utrudnione. Przyk³ad
zastosowania znaku B-15 pokazano na rysunku 3.2.16.2.
Na drogach wielopasowych znak B-15 stosuje siê w
celu wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest
ruch pojazdów o szerokoœci wiêkszej od podanej
na znaku. Znak umieszcza siê nad pasem ruchu.
Znak mo¿e byæ uzupe³nieniem znaku F-22.

3.2.17. Zakaz wjazdu pojazdów
o wysokoœci  ponad ... m

Rys. 3.2.17.1. Znak B-16

Znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokoœci ponad
... m” (rys. 3.2.17.1) nale¿y umieszczaæ przed takimi obiek-
tami, jak np. tunele lub wiadukty, oraz przed miejscami,
gdzie przebiega linia sieci napowietrznej, je¿eli wysokoœæ
obiektu nad jezdni¹ jest mniejsza od 4,5 m. Na znaku po-
daje siê liczbê o 0,5 m mniejsz¹ od wysokoœci obiektu nad
jezdni¹. Z tego wynika, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ liczbow¹
podan¹ na znaku mo¿e byæ 3,9 m. Wysokoœæ obiektu mie-
rzy siê w obrêbie drogi, w miejscu, w którym odleg³oœæ
sklepienia obiektu od jezdni jest najmniejsza.
Znak B-16 nale¿y powtórzyæ umieszczaj¹c go nad jezd-
ni¹, np. na obiekcie. Powy¿sze zasady ustalania wartoœci
podanej na znaku stosuje siê równie¿ przy sklepieniach
³ukowych, z tym, ¿e pomiaru dokonuje siê w taki sposób,
aby odstêp bezpieczeñstwa 0,5 m by³ zachowany miê-
dzy sklepieniem, a górn¹ krawêdzi¹ pojazdu jad¹cego
mo¿liwie jak najbli¿ej œciany obiektu.

W przypadkach, gdy jezdnia pod obiektem ma wiêcej jak
dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, a sklepienie jest
w kszta³cie ³uku, wówczas znaki ograniczaj¹ce wysokoœæ
pojazdu umieszcza siê nad ka¿dym pasem z podaniem
odpowiedniej wartoœci (rys. 3.2.17.2). Na znaku umiesz-
czonym przed obiektem podaje siê najwiêksz¹ z wartoœci
okreœlonych na znakach umieszczonych na obiekcie.
Przed obiektami, pod którymi mo¿e byæ dopuszczony
tylko ruch pojazdów o wysokoœci mniejszej od 4 m mo¿-
na stosowaæ urz¹dzenia bramowe U-10 wed³ug zasad
okreœlonych w za³¹czniku nr 4.

Rys. 3.2.17.2. Zastosowanie znaku B-16 na ³ukowym
sklepieniu tunelu

3.2.18. Zakaz wjazdu pojazdów
o d³ugoœci ponad ... m

Rys. 3.2.18.1. Znak B-17

Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o d³ugoœci ponad...m”
(rys. 3.2.18.1) stosuje siê przed miejscami, w których skrêcanie
lub zawracanie pojazdów o d³ugoœci wiêkszej ni¿ wskazana
na znaku jest bardzo utrudnione lub niemo¿liwe.
Potrzeba zastosowania takiego znaku mo¿e wyst¹piæ na
drogach o bardzo ma³ych promieniach ³uków poziomych,
przy wjazdach na promy nie przystosowane do przewozu
d³ugich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których
zawracanie d³ugich pojazdów by³oby utrudnione lub nie-
mo¿liwe oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego
typu pojazdów powodowa³by utrudnienia w ruchu.
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3.2.19. Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej
masie ca³kowitej ponad ... t

Rys. 3.2.19.1 Znak B-18

Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie
ca³kowitej ponad ... t” (rys. 3.2.19.1) stosuje siê przed
odcinkami dróg, których noœnoœæ jest niewystarczaj¹ca
dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez
ograniczeñ. Na znaku podaje siê wartoœæ wynikaj¹c¹
z rzeczywistej noœnoœci obiektu lub drogi.
W uzasadnionych przypadkach znak ten mo¿e byæ
stosowany równie¿ w zwi¹zku z istnieniem przy drodze
obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrz¹sy
wynikaj¹ce z ruchu ciê¿kich pojazdów s¹ szkodliwe.
O ograniczeniach wynikaj¹cych ze znaków B-18
kierowcy powinni byæ wczeœniej informowani, zgodnie z
zasadami okreœlonymi w punktach 7.2.5 i 7.2.6.

3.2.20. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi
wiêkszym ni¿ ... t

Rys. 3.2.20.1. Znak B-19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym
ni¿ ... t” (rys. 3.2.20.1) stosuje siê przed odcinkami dróg,
których noœnoœæ nawierzchni nie jest dostosowana do na-
cisku osi pojedynczej pojazdu wynosz¹cego 80 kN, a
tak¿e przed odcinkami dróg krajowych, których no-
œnoœæ nie jest dostosowana do nacisku 100 kN.
Na drogach o nawierzchni dostosowanej do noœnoœci
100 kN, na których jad¹cy nie s¹ informowani o podwy¿-
szonej noœnoœci nawierzchni znakami z numerem drogi
stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 10 t.
Na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do noœno-
œci 115 kN stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 11,5 t.

3.2.21. Stop

Rys. 3.2.21.1. Znak B-20

Znak B-20 „stop” (rys. 3.2.21.1) stosuje siê w celu
wprowadzenia w okreœlonych warunkach, obowi¹zku
zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzy¿owanie z dro-
g¹ z pierwszeñstwem, na przejazd kolejowy niestrze¿ony
(kategorii D), na przejazd tramwajowy, a tak¿e w innych
miejscach przecinania siê kierunków ruchu jak wyjazd z
obiektu, wlot drogi gruntowej itp. Dopuszcza siê stosowa-
nie znaku B-20 dla kieruj¹cych tramwajami, gdy
torowisko przecina drogê publiczn¹.
Znak B-20 stosuje siê, gdy brak jest dostatecznej widocz-
noœci na zatrzymanie pojazdu przed skrzy¿owaniem lub
przejazdem. Widocznoœæ na zatrzymanie siê przed skrzy-
¿owaniem dla jad¹cych drog¹ podporz¹dkowan¹ ustala siê
za pomoc¹ trójk¹ta widocznoœci (rys. 3.2.21.2).
W celu wyznaczenia trójk¹ta widocznoœci nale¿y okreœliæ
wielkoœci s i L. Wielkoœæ s okreœla siê z wykresu na rysunku
3.2.21.3. Wielkoœæ L okreœla siê ze wzoru:

gdzie:
s – widocznoœæ na zatrzymanie siê w m,
v

p1
– prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi podporz¹dkowanej

w km/h,
v

p2
– prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi z pierwszeñstwem

przejazdu w km/h,
l – d³ugoœæ pojazdu w m.

Rys. 3.2.21.2. Widocznoœæ na zatrzymanie siê przed
skrzy¿owaniem
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Je¿eli oka¿e siê, ¿e w polu trójk¹ta widocznoœci znajduj¹
siê przeszkody, które w znaczny sposób utrudniaj¹
spostrzeganie pojazdów poruszaj¹cych siê po drodze z
pierwszeñstwem przejazdu, nale¿y na drodze podpo-
rz¹dkowanej umieœciæ znak B-20 lub ograniczyæ prêdkoœæ
na drodze podporz¹dkowanej. W przypadku ograniczenia
prêdkoœci, nale¿y ponownie ustaliæ trójk¹t widocznoœci.
Znak B-20 nale¿y stosowaæ z du¿¹ rozwag¹, aby nie uleg³
on deprecjacji. Znak ten mo¿e byæ umieszczony na jednym
lub dwóch wlotach na skrzy¿owanie, tam gdzie wystêpuje
brak widocznoœci.

Rys. 3.2.21.3. Zale¿noœæ odleg³oœci widocznoœci na zatrzy-
manie od prêdkoœci i pochylenia pod³u¿nego

Warunki widocznoœci na przejazdach kolejowych
kategorii D reguluj¹ odrêbne przepisy.
Trójk¹t widocznoœci dla przejazdu przez torowiska
tramwajowe wyznacza siê w analogiczny sposób, jak dla
przejazdów kolejowych.
Znak B-20 umieszcza siê mo¿liwie jak najbli¿ej
skrzy¿owania i nie dalej ni¿ 25 m od niego w obszarze
zabudowanym. Odleg³oœæ umieszczenia znaku nale¿y
mierzyæ od krawêdzi jezdni drogi poprzecznej lub od
skrajnej szyny. Dopuszcza siê umieszczenie znaku B-20
wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jednym s³upku).
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej od 60 km/h
znak B-20 powinien byæ poprzedzony w odleg³oœci
150 - 300 m znakiem A-7 z tabliczk¹ z napisem „Stop” i
podaniem odleg³oœci od miejsca umieszczenia znaku B-20.
Je¿eli znak B-20 umieszczony jest na drodze o nawierzchni
bitumicznej, to miejsce, w którym kieruj¹cy ma zatrzymaæ
pojazd, powinno byæ uzupe³nione lini¹ bezwzglêdnego
zatrzymania - stop. Znak B-20 nie mo¿e wystêpowaæ
samodzielnie na skrzy¿owaniach. Nale¿y go stosowaæ

odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6 (pkt 5.2.1. lub 2.2.6).
W przypadku, gdy droga z pierwszeñstwem przejazdu
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, wówczas pod znakiem
B-20 umieszcza siê tabliczkê T-6c (pkt 2.2.8, rys. 2.2.8.3).

3.2.22. Zakaz skrêcania w lewo

Znak B-21 „zakaz skrêcania w lewo” (rys. 3.2.22.1)
zabraniaj¹cy skrêcania w lewo i zawracania na najbli¿szym
skrzy¿owaniu, stosuje siê przed skrzy¿owaniami na tych
drogach, na których przy du¿ym natê¿eniu ruchu na wprost
w obu kierunkach, pojazdy skrêcaj¹ce w lewo utrudniaj¹
ruch i zmniejszaj¹ przepustowoœæ skrzy¿owania.

Rys. 3.2.22.1. Znak B-21

Umieszczenie znaku B-21 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje. Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak
dope³niaj¹cy w sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1.
i 3.2.2. Znak B-21 powinien byæ umieszczony w odle-
g³oœci do 50 m przed skrzy¿owaniem oraz na jezdni
jednokierunkowej powtórzony bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem po lewej stronie (rys. 3.2.22.2).

Rys. 3.2.22.2. Powtórzenie znaku B-21 na drodze
jednokierunkowej
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Rys. 3.2.22.4. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym mo¿liwoœæ dojazdu do drogi
poprzez skrêcanie w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.22.6. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazu-
j¹cym trasê objazdu w prawo w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.22.5. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym mo¿liwoœæ do dojazdu do drogi
poprzez skrêcanie w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Znaki wskazuj¹ce sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na najbli¿szym skrzy¿owaniu umiesz-
cza siê ³¹cznie ze znakiem B-21, a znaki wskazuj¹ce
sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo na

Zaleca siê powtórzyæ znak ten bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem na jezdni dwukierunkowej po prawej
stronie (rys. 3.2.22.3).

Rys. 3.2.22.3. Powtórzenie znaku B-21 na drodze dwukierunkowej

Znak B-21 zaleca siê uzupe³niaæ odpowiednimi
odmianami znaku F-7 (pkt. 7.2.7), wskazuj¹cymi
mo¿liwoœæ wykonania skrêtu przy wykorzystaniu
przyleg³ego uk³adu dróg.
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nastêpnym skrzy¿owaniu samodzielnie przed skrzy¿o-
waniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdowa.
Przyk³ady zastosowania znaku B-21 ze znakami F-7
pokazano na rysunkach od 3.2.22.4. do 3.2.22.7.
Znak B-21 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania pojaz-
dów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy okreœlonym
natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by monitoruj¹-
ce ruch.

3.2.23. Zakaz skrêcania w prawo

Znak B-22 „zakaz skrêcania w prawo” (rys. 3.2.23.1)
stosuje siê w celu zabronienia skrêcania pojazdów w pra-
wo na najbli¿szym skrzy¿owaniu, w szczególnoœci ze
wzglêdu na:
– ma³y promieñ ³uku,
– ma³¹ szerokoœæ jezdni drogi odga³êziaj¹cej siê w prawo,
– warunki ruchu wynikaj¹ce z bardzo intensywnego ruchu

pieszych (skrêcaj¹ce pojazdy mog¹ tamowaæ ruch na
pasie drogi, któr¹ opuszczaj¹).

Rys. 3.2.23.1. Znak B-22

Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak dope³niaj¹cy w
sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2. (rys.
3.2.1.2  i 3.2.2.6).
Umieszczenie znaku B-22 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje.
Zasady umieszczania znaku B-22 s¹ takie same jak znaku
B-21, z tym, ¿e znak ten powtarza siê bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem tylko po prawej stronie jezdni.

Rys. 3.2.23.2. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7 wskazu-
j¹cym mo¿liwoœæ dojazdu do drogi poprzez
skrêcanie w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.22.7. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym trasê objazdu w lewo w zwi¹zku
z zakazem skrêcania w lewo na nastêpnym
skrzy¿owaniu
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Rys. 3.2.23.3. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7
wskazuj¹cym trasê objazdu w lewo w zwi¹zku
z zakazem skrêcania w prawo na nastêpnym
skrzy¿owaniu

Znak ten mo¿e byæ uzupe³niony odpowiedni¹ odmian¹
znaku F-7; znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w zwi¹z-
ku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu umieszcza siê ³¹cznie ze znakiem B-22,
natomiast znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w zwi¹z-
ku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu przed skrzy¿owaniem, na którym rozpo-
czyna siê trasa objazdu. Przyk³ady zastosowania znaku
B-22 ze znakiem F-7 pokazano na rysunkach 3.2.23.2 i
3.2.23.3.
Znak B-22 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania
pojazdów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy
okreœlonym natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by
monitoruj¹ce ruch.

3.2.24. Zakaz zawracania

Rys. 3.2.24.1. Znak B-23

Znak B-23 „zakaz zawracania” (rys. 3.2.24.1) stosuje
siê w celu zabronienia zawracania, je¿eli manewr ten,
zw³aszcza, gdy jest czêsto wykonywany, mo¿e powodowaæ
utrudnienie ruchu, w szczególnoœci podczas du¿ego jego
natê¿enia i stosunkowo ma³ej szerokoœci drogi (jezdni) lub
pasa dziel¹cego jezdnie.
Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia
znaku do najbli¿szego skrzy¿owania w³¹cznie. Znak
umieszcza siê:
– w pobli¿u skrzy¿owania, je¿eli ma dotyczyæ tylko

skrzy¿owania,
– w oddaleniu od skrzy¿owania, je¿eli zakaz ma obj¹æ

równie¿ odcinek drogi poprzedzaj¹cy skrzy¿owanie.

3.2.25.  Koniec zakazu zawracania

Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” (rys. 3.2.25.1)
stosuje siê w celu uchylenia zakazu zawracania, je¿eli
odcinek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem.
Znak umieszcza siê w tym miejscu, w którym zakaz
przestaje obowi¹zywaæ.

Rys. 3.2.25.1. Znak B-24

3.2.26. Zakaz wyprzedzania

Rys. 3.2.26.1. Znak B-25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” (rys. 3.2.26.1) sto-
suje siê w celu zabronienia wyprzedzania pojazdami
silnikowymi innych pojazdów silnikowych wieloœlado-
wych, je¿eli wykonanie tego manewru stwarza
zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach,
– przed zwê¿onymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach,
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je¿eli pojazdy powinny poruszaæ siê tylko po jed-
nym pasie ruchu (w jednym kierunku),

– w przypadku, gdy brak widocznoœci niezbêdnej do
wykonania tego manewru jest niew³aœciwie ocenia-
ny przez kieruj¹cych.

Znaku tego nie stosuje siê na jezdniach, na których
istniej¹ co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego
kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy nastêpuje
zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub
trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.
W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedzania
tylko dla okreœlonych pojazdów pod znakiem B-25
umieszcza siê tabliczkê T-23a÷j (rys. 3.2.34.2) z
symbolem pojazdu.

3.2.27. Zakaz wyprzedzania przez samochody
ciê¿arowe

Rys. 3.2.27.1. Znak B-26

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciê-
¿arowe” (rys. 3.2.27.1) stosuje siê w celu zabronienia
wyprzedzania samochodami ciê¿arowymi o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t innych
pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykony-
wanie tego manewru stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa
ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach lub spadkach,
– przy du¿ym natê¿eniu ruchu i znacznym udziale samo-

chodów ciê¿arowych.
Ponadto znak B-26 mo¿e byæ stosowany, ze wzglêdu
na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi potrzeba
utrzymania samochodów ciê¿arowych na prawym
pasie ruchu.
Znak B-26 zabrania wyprzedzania równie¿ przez pojazdy
specjalne lub u¿ywane do celów specjalnych o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t oraz ci¹gniki
samochodowe.

3.2.28. Koniec zakazu wyprzedzania

Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” (rys. 3.2.28.1)
stosuje siê w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, je¿eli
odcinek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem.

Znak B-27 umieszcza siê w tym miejscu, w którym
zakaz przestaje obowi¹zywaæ.

Rys. 3.2.28.1. Znak B-27

3.2.29. Koniec zakazu wyprzedzania przez
samochody ciê¿arowe

Rys. 3.2.29.1. Znak B-28

Znak B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samo-
chody ciê¿arowe” (rys. 3.2.29.1) stosuje siê w celu
uchylenia zakazu wyprzedzania, je¿eli odcinek drogi
objêty tym zakazem koñczy siê przed skrzy¿owaniem.
Znak B-28 umieszcza siê w miejscu, w którym zakaz
przestaje obowi¹zywaæ.

3.2.30. Zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych

Rys. 3.2.30.1. Znak B-29

Znak B-29 „zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych”
(rys. 3.2.30.1) stosuje siê poza obszarem zabudowanym
przed obiektami (miejscami), które ze wzglêdu na swój
charakter powinny byæ chronione przed ha³asem. Nale-
¿y zaliczyæ do nich zak³ady lecznicze, sanatoria, szko³y,
parki, rezerwaty przyrody, oœrodki wypoczynkowe, itp.
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Znak B-29 umieszcza siê w odleg³oœci oko³o 150 m
przed chronionym obiektem (miejscem).

3.2.31. Koniec zakazu u¿ywania sygna³ów
dŸwiêkowych

Rys. 3.2.31.1. Znak B-30

Znak B-30 „koniec zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiê-
kowych” (rys. 3.2.31.1) stosuje siê w celu odwo³ania
zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych, je¿eli odci-
nek drogi objêty tym zakazem koñczy siê przed
skrzy¿owaniem. Znak B-30 umieszcza siê w tym sa-
mym przekroju drogi co znak B-29.

3.2.32. Pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych
z przeciwka

Znak B-31 „pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych z prze-
ciwka” (rys. 3.2.32.1) stosuje siê w celu wskazania
obowi¹zku ust¹pienia pierwszeñstwa przejazdu jad¹-
cym z przeciwka.

Rys. 3.2.32.1. Znak B-31

Znak stosuje siê przed takimi zwê¿onymi odcinkami
jezdni, nie przekraczaj¹cymi 150 m, na których nie mog¹
wymin¹æ siê pojazdy o szerokoœci 2,5 m, i które s¹ w
ca³oœci (³¹cznie z wjazdem na nie) widoczne dla kieru-
j¹cych zbli¿aj¹cych siê do miejsca umieszczenia znaku
B-31. Je¿eli d³ugoœæ zwê¿enia przekracza 150 m, nale-
¿y stosowaæ zasady okreœlone w punkcie 2.2.12.
Znak B-31 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko zwê¿enia,
nie dalej ni¿ 20 m od niego. Je¿eli takie umieszczenie nie
jest mo¿liwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem nale¿y po-
daæ rzeczywist¹ odleg³oœæ znaku od pocz¹tku zwê¿enia.
Jednoczeœnie z zastosowaniem znaku B-31, z przeciw-
nej strony zwê¿enia nale¿y umieœciæ znak D-5

(pkt 5.2.5). Je¿eli natê¿enie ruchu w przeciwnych kie-
runkach ulega du¿ym wahaniom w ci¹gu doby,
pierwszeñstwo przejazdu przez zwê¿ony odcinek dro-
gi mo¿e byæ zmieniane w ustalonych okresach doby
przez zmianê znaków B-31 i D-5.
Je¿eli zwê¿enie jezdni wystêpuj¹ce jednostronnie
zosta³o oznakowane znakami A-12b i A-12c, a pierw-
szeñstwo maj¹ kieruj¹cy wje¿d¿aj¹cy na zwê¿ony
odcinek po stronie, na której nie wystêpuje zwê¿enie,
wówczas znaku B-31 nie stosuje siê.
Przy okreœlaniu pierwszeñstwa przejazdu na zwê¿onych
odcinkach jezdni nale¿y dokonaæ analizy warunków
drogowo-ruchowych, a w szczególnoœci:
– kierunków pochyleñ pod³u¿nych jezdni przed i na zwê-

¿eniu,
– natê¿enia ruchu pojazdów dla ka¿dego kierunku,
– struktury rodzajowej pojazdów,
– udzia³u komunikacji zbiorowej dla ka¿dego kierun-

ku.
Kierunek z pierwszeñstwem nale¿y ustaliæ w taki spo-
sób, aby ruch pojazdów by³ ekonomiczny (minimalizacja
globalnych strat czasu) i p³ynny, z zachowaniem bezpie-
czeñstwa ruchu.

3.2.33. Stój - kontrola celna

Rys. 3.2.33.1. Znak B-32

Znak B-32 „stój - kontrola celna” (rys. 3.2.33.1) stosu-
je siê dla wskazania obowi¹zku zatrzymania pojazdu
w celu kontroli celnej. Znak B-32 po odpowiedniej zmia-
nie napisu mo¿e byæ stosowany dla wskazania obowi¹zku
zatrzymania siê w innych celach omówionych w
dalszym ci¹gu niniejszego punktu.
Odmiany znaku B-32 stosuje siê w szczególnoœci:
– na przejœciach granicznych,
– na przejazdach kolejowych,
– przed wjazdami na prom,
– przed punktami kontroli drogowej.
Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32
umieszcza siê w tym miejscu, w którym powinno na-
st¹piæ zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokalizacji
znaku nale¿y zasiêgn¹æ opinii miejscowego organu
celnego. Na znaku pod czarn¹ kresk¹ umieszcza siê
napis w takim brzmieniu i w takim alfabecie, jakie za-
stosowano na analogicznym znaku ustawionym po
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przeciwnej stronie granicy, w kraju s¹siaduj¹cym w tym
miejscu z Polsk¹.
W miejscach, w których odbywa siê odprawa celna do
krajów skandynawskich w dolnej czêœci bia³ego t³a umieszcza
siê napis „CUSTOMS”.

Rys. 3.2.33.2. Znak B-32a

Znak B-32a „kontrola graniczna” (rys. 3.2.33.2) stosuje
siê przed przejœciem granicznym, miejscem przekraczania
granicy pañstwowej lub innym miejscem, w którym
przeprowadzana jest kontrola graniczna, je¿eli kontrola ta
nie odbywa siê ³¹cznie z celn¹ i wymaga odrêbnego
zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku nale¿y
zasiêgn¹æ opinii w³aœciwego organu Stra¿y Granicznej.

Rys. 3.2.33.3. Znak B-32b

Znaki B-32b „rogatka uszkodzona” (rys. 3.2.33.3) i B-32c
„sygnalizacja uszkodzona” (rys. 3.2.33.4) stosuje siê
odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub pó³rogatek
albo uszkodzenia sygnalizacji œwietlnej na przejeŸdzie
kolejowym. W razie umieszczenia znaków B-32b lub
B-32c konieczne jest zapewnienie sta³ej obecnoœci osoby
kieruj¹cej ruchem na przejeŸdzie kolejowym.

Rys. 3.2.33.4. Znak B-32c

Rys. 3.2.33.5. Znak B-32d

Znak B-32d „wjazd na prom” (rys. 3.2.33.5) stosuje
siê przed wjazdami na promy przewo¿¹ce pojazdy.

Rys. 3.2.33.6. Znak B-32e

Znak B-32e „kontrola drogowa” (rys. 3.2.33.6) stosuje
siê przed punktami kontroli drogowej.
Je¿eli powodem zatrzymania pojazdu s¹ inne przyczyny
ni¿ wymienione wy¿ej, to na znaku B-32 umieszcza siê
napis podaj¹cy powód zatrzymania. W przypadku, gdy
napisu nie mo¿na sformu³owaæ krótko, tak aby mieœci³ siê
na znaku na bia³ym tle, wówczas napis nale¿y umieœciæ na
tabliczce pod znakiem.

3.2.34. Ograniczenie prêdkoœci

3.2.34.1. Zasady ogólne

Znak B-33 „ograniczenie prêdkoœci” (rys. 3.2.34.1) po-
winien byæ umieszczony tylko w tych przypadkach, gdy
warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane ozna-
kowanie ostrzegawcze i urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego mog¹ w niedostateczny sposób wska-
zywaæ kieruj¹cym na koniecznoœæ zmniejszenia
prêdkoœci.

Rys. 3.2.34.1. Znak B-33
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Znak B-33 w zasadzie powinien byæ poprzedzony znakami
ostrzegawczymi podaj¹cymi przyczynê ograniczenia
prêdkoœci, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakrêt,
œliska jezdnia, inne niebezpieczeñstwo, itp. Nie stosuje
siê znaków B-33, je¿eli kieruj¹cy w jednoznaczny, nie
budz¹cy w¹tpliwoœci sposób mo¿e oceniæ geometriê dro-
gi oraz jej stan techniczny. Liczba podana na znaku
wyra¿a prêdkoœæ w km/h; podaje siê j¹ z dok³adnoœci¹
do 10 km/h.
Prêdkoœæ podawana na znaku B-33 nie powinna byæ
mniejsza ni¿:
– 50 km/h poza obszarem zabudowanym; ni¿sze prêd-

koœci mo¿na stosowaæ wyj¹tkowo na krótkich od-
cinkach,  je¿eli spowodowane jest to stanem
technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nag³¹
zmian¹ geometrii drogi niezauwa¿alnej dla kieruj¹-
cych, np. ma³y promieñ ³uku na ³¹cznicy na wêŸle,
a tak¿e przy czasowych zmianach organizacji ru-
chu drogowego,

– 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba ¿e za-
stosowano progi zwalniaj¹ce.

W przypadku ograniczenia prêdkoœci wynikaj¹cego
ze stosowania progów zwalniaj¹cych dopuszcza siê
ograniczenie prêdkoœci poni¿ej 30 km/h odpowiednio
do kszta³tu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba
wyra¿aj¹ca ograniczenie prêdkoœci na znaku B-33 mo¿e
byæ podawana z dok³adnoœci¹ do 5 km/h.

3.2.34.2. Zasady ograniczania prêdkoœci

Znak B-33 umieszcza siê, gdy dzia³ania techniczne w zakre-
sie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia
ruchu pieszego od ruchu pojazdów, itp. nie wp³ywaj¹ w do-
stateczny sposób na poprawê bezpieczeñstwa.
Ograniczenie prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 mo¿-
na stosowaæ:
– je¿eli odcinek drogi o œliskiej nawierzchni jest poprze-

dzony bardzo szorstk¹ lub szorstk¹ nawierzchni¹,
– dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
– w innych uzasadnionych okolicznoœciach, np. na nie-

których ³ukach, gdy ograniczenie prêdkoœci powinno
wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia prêdkoœci, np. ze wzglê-
du na stan nawierzchni, noœnoœæ obiektu mostowego,
nadmierny ha³as, geometriê drogi, itp. tylko dla okreœlo-
nych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów
ciê¿arowych, ci¹gników rolniczych, pojazdów silniko-
wych z przyczep¹, pojazdów z przyczep¹ kempingow¹,
autobusów, trolejbusów, pojazdów z materia³ami niebez-
piecznymi, pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub
³atwo zapalnymi, pojazdów z materia³ami, które mog¹
skaziæ wodê - pod znakiem B-33 nale¿y umieœciæ ta-
bliczkê z symbolem takiego pojazdu (rys. 3.2.34.2).

Rys. 3.2.34.2. Tabliczki T-23a÷j:

a) T-23a tabliczka wskazuj¹ca motocykle

b) T-23b tabliczka wskazuj¹ca samochody ciê¿arowe,
pojazdy specjalne, pojazdy u¿ywane do celów specjal-
nych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej
3,5 t oraz ci¹gniki samochodowe

c)  T-23c tabliczka wskazuj¹ca ci¹gniki rolnicze i pojazdy
wolnobie¿ne

d) T-23d tabliczka wskazuj¹ca pojazdy silnikowe z przyczep¹

e) T-23e tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z przyczep¹ kempingow¹

f) T-23f tabliczka wskazuj¹ca autobusy

g) T-23g tabliczka wskazuj¹ca trolejbusy



73

h) T-23h tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami
niebezpiecznymi

i) T-23i tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami
wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi

j) T-23j tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami, które
mog¹ skaziæ wodê

3.2.34.3. Wskazywanie podniesionej prêdkoœci
w obszarze zabudowanym

W celu podniesienia dopuszczalnej prêdkoœci w obszarze
zabudowanym nale¿y przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê
bezpieczeñstwa ruchu uwzglêdniaj¹c¹ w szczególnoœci
nastêpuj¹ce kryteria:
– wypadki drogowe z uwzglêdnieniem wypadków z pieszymi,
– zagospodarowanie otoczenia drogi,
– odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami,
– natê¿enie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych,
– szerokoœæ jezdni i liczbê pasów ruchu,
– natê¿enie ruchu pojazdów powolnych.
Dopuszczaln¹ prêdkoœæ w obszarze zabudowanym mo¿na
podnieœæ do 70, maksymalnie do 80 km/h, na odcinkach
pomiêdzy skrzy¿owaniami, na których nie wystêpuje ruch
pieszy.

3.2.34.4. Stosowanie znaku B-33

Ze wzglêdu na ograniczenia prêdkoœci obowi¹zuj¹ce
na podstawie przepisów o ruchu drogowym na wszyst-
kich drogach, zastosowanie znaku B-33 w praktyce
powoduje zmianê istniej¹cego ju¿ ograniczenia, przy
czym taka zmiana mo¿e dotyczyæ równie¿ ograni-
czenia wskazanego znakiem B-33. Stosowanie znaków
B-33 na kolejnych odcinkach drogi oznacza, ¿e jedno

ograniczenie dopuszczalnej prêdkoœci „przechodzi” w
inne. Je¿eli natomiast stosuje siê znak B-34 (pkt 3.2.35.1)
oznacza to, ¿e za znakiem obowi¹zuje ograniczenie prêd-
koœci okreœlone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Ograniczenie prêdkoœci okreœlone znakiem B-33 obowi¹-
zuje do miejsca umieszczenia znaku okreœlaj¹cego
pocz¹tek strefy zamieszkania, pocz¹tek lub koniec ob-
szaru zabudowanego. Je¿eli za znakiem okreœlaj¹cym
pocz¹tek lub koniec obszaru zabudowanego ma obowi¹-
zywaæ prêdkoœæ wyra¿ona umieszczonym wczeœniej
znakiem B-33, to znak z tak¹ prêdkoœci¹ nale¿y powtó-
rzyæ za znakiem D-42 lub D-43.

Tabela 3.2. Wartoœæ prêdkoœci [km/h] przy jej stopniowaniu

W celu unikniêcia zaskakiwania kierowców koniecz-
noœci¹ nag³ego znacznego ograniczenia prêdkoœci
nale¿y stosowaæ zasadê stopniowego jej zmniejszania,
je¿eli ró¿nica pomiêdzy dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ na da-
nym odcinku drogi a prêdkoœci¹, która ma byæ
wprowadzona przekracza 30 km/h. W takich przypad-
kach nale¿y stosowaæ znaki stopniuj¹ce ograniczenie
prêdkoœci, to jest pokazuj¹ce prêdkoœæ poœredni¹.
Dopuszcza siê niestosowanie stopniowania prêdkoœci przy
ró¿nicy prêdkoœci 40 km/h, je¿eli pocz¹tkowa prêdkoœæ
dopuszczalna nie przekracza 90 km/h. Odpowiednie
wartoœci na znakach nale¿y podawaæ zgodnie z przedsta-
wionymi w tabeli 3.2.
Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej prêdko-
œci odleg³oœæ miêdzy znakami B-33 powinna wynosiæ
od 100 m do 70 m.
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3.2.35. Koniec ograniczenia prêdkoœci

Rys. 3.2.35.1. Znak B-34

Znak B-34 „koniec ograniczenia prêdkoœci” (rys.
3.2.35.1) stosuje siê w celu uchylenia ograniczenia prêd-
koœci, wprowadzonego znakiem B-33, w przypadkach
okreœlonych w punkcie 3.2.34.
Znak B-34 umieszcza siê na koñcu odcinka drogi o ograni-
czonej prêdkoœci, je¿eli ograniczenie to nie zosta³o uchylone
przez skrzy¿owanie.

3.2.36. Zakaz postoju

Rys. 3.2.36.1. Znak B-35

Znak B-35 „zakaz postoju” (rys. 3.2.36.1) stosuje siê
w miejscach, w których wystêpuje koniecznoœæ ogra-
niczenia postoju na drodze. Znak nale¿y umieszczaæ
po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowi¹zywaæ;
dotyczy to tak¿e drogi jednokierunkowej.
W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe jest
dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdni¹ na poboczu,
na chodniku lub w zatoce nale¿y:
– wskazaæ mo¿liwoœæ postoju znakiem D-15, D-18 lub

D-19  albo znakiem poziomym P-18 „stanowisko po-
stojowe” lub P-19 „linia wyznaczaj¹ca pas postojo-
wy”, ewentualnie

– pod znakiem zakazu umieœciæ tabliczkê z napisem
„Nie dotyczy chodnika (pobocza)”.

Znak B-35 stosuje siê tak¿e w miejscach, w których - ze
wzglêdu na warunki ruchu nale¿y umo¿liwiæ krótkotrwa³e
unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia
pasa¿era przed takimi obiektami jak: urzêdy, instytucje,
budynki u¿ytecznoœci publicznej, itp.
Dopuszcza siê wykonywanie znaków B-35 jako dwustron-
nych; ich umieszczanie na drogach dwukierunkowych

u³atwia orientacjê kierowcom zamierzaj¹cym podjechaæ
do lewej krawêdzi jezdni.
W celu oznaczenia pocz¹tku, kontynuacji lub uchylenia
przed skrzy¿owaniem zakazu wyra¿onego znakiem B-35,
B-36, B-37, B-38 stosuje siê ³¹cznie ze znakiem; odpo-
wiednio:

Rys. 3.2.36.2. Tabliczka T-25a

a) tabliczkê T-25a (rys. 3.2.36.2) wskazuj¹c¹ pocz¹tek za-
kazu; stosuje siê j¹, gdy zakaz rozpoczyna siê miêdzy
skrzy¿owaniami,

Rys. 3.2.36.3.  Tabliczka T-25b

b) tabliczkê T-25b (rys. 3.2.36.3) wskazuj¹c¹ kontynuacjê
zakazu; stosuje siê j¹:

– za ka¿dym miejscem przeznaczonym do zawracania
(poza skrzy¿owaniem),

– za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnêtrznej na
drogê publiczn¹,

– za wyjazdem z obiektu przydro¿nego,
– co 200 - 250 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego

zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami), w obszarze
zabudowanym wynosi ponad 400 m,

– co 400 - 500 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego
zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami), poza
obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m,

Rys. 3.2.36.4. Tabliczka T-25c

c) tabliczkê T-25c (rys. 3.2.36.4) wskazuj¹c¹ koniec za-
kazu umieszcza siê na koñcu odcinka jezdni (drogi)
objêtego zakazem postoju z wyj¹tkiem przypadku,
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gdy na dalszym odcinku obowi¹zuje zakaz zatrzy-
mywania siê (rys. 3.2.37.2).

Przyk³ad zastosowania tabliczek T-25a, T-25b, T-25c
pokazano na rysunku 3.2.36.6.

Rys. 3.2.36.6. Zastosowanie tabliczek T-25a, T-25b, T-25c

W celu wskazania strony placu, przy której obowi¹zuje
zakaz wyra¿ony znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 pod
znakiem umieszcza siê tabliczkê T-26 (rys. 3.2.36.5).

Rys. 3.2.36.5. Tabliczka T-26

Znak z tabliczk¹ T-26 umieszcza siê w œrodku boku
objêtego zakazem, równolegle do jego krawêdzi. Zna-
ki B-35 lub B-36 z tabliczk¹ T-26 stosuje siê w celu
zapewnienia przejezdnoœci dróg po¿arowych na pla-
cach, a tak¿e w pobli¿u obiektów specjalnych (banki,
obiekty MON, itp.). Przyk³ad zastosowania znaku B-
36 z tabliczk¹ T-26  pokazano na rysunku 3.2.36.7.

Rys. 3.2.36.7. Zastosowanie znaku B-36 z tabliczk¹ T-26

Je¿eli zakaz postoju nie obowi¹zuje ca³¹ dobê, to na
znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje siê godzi-
ny obowi¹zywania (rys. 3.2.36.8) wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 3.2.1.

Rys. 3.2.36.8. Znak B-35 z informacj¹ o okresie
obowi¹zywania zakazu

Je¿eli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas
d³u¿szy ni¿ 1 min., na znaku nale¿y umieœciæ napis
okreœlaj¹cy czas dopuszczonego postoju (rys. 3.2.36.9).
Przyk³ady innych zastosowañ napisów na znakach i ta-
bliczkach zawieraj¹ rysunki: 3.2.36.10, 3.2.36.11,
3.2.36.12.

Rys. 3.2.36.9. Znak B-35 z informacj¹ o czasie postoju
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Napis podany na rysunku:
– 3.2.36.10. oznacza, ¿e w godzinach wymienionych

na znaku zabroniony jest postój trwaj¹cy d³u¿ej ni¿
15 minut,

– 3.2.36.11. oznacza; ¿e we wtorki i pi¹tki w godzinach
od 6 do 12 postój pojazdu jest zabroniony,

– 3.2.36.12. oznacza, ¿e od 7 do 18 zabroniony jest postój
trwaj¹cy ponad 5 minut.

Rys. 3.2.36.10. Znak B-35 z informacj¹ o okresie
obowi¹zywania zakazu i czasie postoju

Je¿eli zachodzi koniecznoœæ wprowadzenia znakiem B-35
okresowych ograniczeñ postoju, to znak nale¿y umieœciæ
co najmniej z piêciodniowym wyprzedzeniem i zaopatrzyæ
w tabliczkê z napisem np. „Od dnia ...”, „W dniach ...”, itp.
Dzieñ miesi¹ca nale¿y wpisaæ cyframi arabskimi, a mie-
si¹c rzymskimi.

Rys. 3.2.36.11. Znak B-35 z informacj¹ na tabliczce
o okresie obowi¹zywania zakazu

Rys. 3.2.36.12. Znak z informacj¹ na tabliczce o okresie
obowi¹zywania zakazu i czasie postoju

Odstêpstwa od obowi¹zywania znaku dla niektórych ro-
dzajów pojazdów, wyra¿a siê przez umieszczenie
tabliczki z napisem „Nie dotyczy ...”.

3.2.37. Zakaz zatrzymywania siê

Rys. 3.2.37.1. Znak B-36

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania siê” (rys. 3.2.37.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania zatrzymania siê na tych
odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie
pojazdu mo¿e spowodowaæ pogorszenie p³ynnoœci ruchu,
zmniejszenie przepustowoœci i wzrost zagro¿enia
bezpieczeñstwa ruchu oraz w pobli¿u obiektów specjalnych
(np. banki, obiekty MON, itp.), których potrzeba
oznakowania znakiem B-36 wynika z odrêbnych przepisów.
Znak B-36 jako bardzo uci¹¿liwy dla kieruj¹cych
powinien byæ umieszczony jedynie w niezbêdnych, uza-
sadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasad¹
powinien byæ ograniczony czas obowi¹zywania znaku.
Ograniczenie zatrzymywania siê powinno dotyczyæ tylko
godzin najwiêkszego natê¿enia ruchu. Znak B-36 powinien
byæ stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach
uk³adu podstawowego, prowadz¹cych komunikacjê zbio-
row¹ autobusow¹ lub trolejbusow¹ oraz na w¹skich ulicach
dwukierunkowych o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zasady umieszczania tego znaku s¹ analogiczne jak zna-
ku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotycz¹ tych samych
elementów drogi.
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W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe
jest dopuszczenie postoju poza jezdni¹ stosuje siê te
same zasady jak dla znaku B-35.
Je¿eli w pobli¿u miejsca, w którym obowi¹zuje zakaz
zatrzymywania siê wystêpuj¹ trudnoœci z zaparkowa-
niem pojazdu, zaleca siê stosowanie pod znakiem B-36,
drogowskazu ze znakiem D-18 (rys. 6.3.4.17) infor-
muj¹cego o dojeŸdzie do parkingu.
Znak B-36 umieszcza siê równie¿ przed liniami wysokie-
go napiêcia, w odleg³oœci 20 m od skrajnego przewodu,
je¿eli napiêcie pr¹du jest wiêksze od 400 kV.
W przypadku, gdy koniec odcinka objêtego zakazem za-
trzymywania siê wyra¿onego znakiem B-36 stanowi
pocz¹tek odcinka objêtego zakazem postoju, wówczas w
miejscu tym umieszcza siê znak B-35 (rys. 3.2.37.2).

Rys. 3.2.37.2. Sposób wskazywania zmian znaków wynikaj¹-
cych ze znaków B-35 i B-36

W celu wskazania, ¿e pojazd pozostawiony w miejscu,
w którym obowi¹zuje zakaz wyra¿ony znakiem B-35

lub B-36, zostanie usuniêty na koszt w³aœciciela, pod
znakiem umieszcza siê tabliczkê T-24 (rys. 3.2.37.3).

Rys. 3.2.37.3. Tabliczka T-24

Znak z tabliczk¹ T-24 stosuje siê w pobli¿u obiektów
specjalnych (banki, s¹dy, obiekty MON, itp.), a tak¿e
w miejscach, gdzie ze wzglêdu na warunki drogowe
pozostawienie samochodu na drodze powoduje znacz-
ne zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

3.2.38. Zakaz postoju w dni nieparzyste

Rys. 3.2.38.1. Sposób wskazywania zmian zakazów wynika-
j¹cych ze znaków B-35 i B-36

Znak B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” (rys.
3.2.38.1) stosuje siê przede wszystkim w miastach, w
celu udostêpnienia jednej strony jezdni, co drugi dzieñ,
dla potrzeb, np. zaopatrzenia sklepów, sprz¹tania drogi,
usuwania œniegu.
Znak B-37 obowi¹zuje w dni nieparzyste miesi¹ca. Powi-
nien byæ umieszczany po stronie nieparzystej ulicy
(nieparzyste numery posesji).
Zasady stosowania znaku B-37 (oprócz godzin obowi¹-
zywania i miejsca obowi¹zywania poza obszarem
zabudowanym) s¹ analogiczne jak na znaku B-35 (pkt
3.2.36). Znak B-37 stosuje siê w parze ze znakiem B-38
umieszczonym po przeciwnej stronie drogi. Umieszczenie
tych znaków dopuszcza postój pojazdu trwaj¹cy nie d³u¿ej
ni¿ minutê.
Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzyste na
stronie placu stosuje siê znak B-37 z tabliczk¹ T-26. Na
przeciwleg³ej stronie placu stosuje siê znak B-38 z tabliczk¹ T-26.

3.2.39. Zakaz postoju w dni parzyste

Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” (rys. 3.2.39.1)
stosuje siê w takim samym celu i wed³ug takich samych
zasad jak znak B-37 (pkt 3.2.38). Znak ten obowi¹zuje
w dni parzyste miesi¹ca. Powinien byæ umieszczany po
stronie parzystej ulicy (parzyste numery posesji).
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Rys. 3.2.39.1. Znak B-38

3.2.40. Strefa ograniczonego postoju

Rys. 3.2.40.1. Znak B-39

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” (rys. 3.2.40.1)
stosuje siê w celu oznakowania strefy, w której obowi¹-
zuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza
miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów.
Znaki B-39 maj¹ wymiary jak du¿e znaki informacyjne.
Na tarczy znaku podaje siê informacje o zakresie obo-
wi¹zywania znaku (dni, godziny, wyj¹tki, itp.) wed³ug
zasad okreœlonych w punkcie 3.2.36.
Je¿eli zakaz dotyczy okreœlonych pojazdów, na znaku
umieszcza siê symbol pojazdu lub napis okreœlaj¹cy ro-
dzaj pojazdu np.  symbol samochodu ciê¿arowego,
napis "Dotyczy taksówek".
Znaki B-39 umieszcza siê na wszystkich ulicach do-
prowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonego postoju.
Na drogach wewn¹trz strefy mo¿na za pomoc¹ znaków
B-35 i B-36, wprowadzaæ dalej id¹ce ograniczenia
dotycz¹ce postoju pojazdów.
Znak B-39 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu unik-
niêcia koniecznoœci umieszczania du¿ej liczby znaków
B-35 na poszczególnych ulicach.

3.2.41. Koniec strefy ograniczonego postoju

Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju” (rys.
3.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu ze strefy

ograniczonego postoju. Umieszcza siê go na wszystkich
wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym
samym przekroju poprzecznym drogi co znak B-39.
Znak B-40 ma kszta³t kwadratu o wymiarach jak du¿e
znaki informacyjne.

Rys. 3.2.41.1. Znak B-40

3.2.42. Zakaz ruchu pieszych

Rys. 3.2.42.1. Znak B-41

Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” (rys. 3.2.42.1) stosuje siê
w celu wyeliminowania pieszych z drogi w tych miejscach,
w których ich obecnoœæ ze wzglêdu na warunki lokalne np.
brak chodnika i du¿y ruch samochodów, zw³aszcza ciê¿aro-
wych, mo¿e stwarzaæ niebezpieczeñstwo nie tylko dla nich,
ale i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej strony drogi, po
której jest umieszczony. Je¿eli zakaz ma dotyczyæ ca³ej dro-
gi znaki B-41 umieszcza siê po obu jej stronach.
Znak B-41 stosuje siê:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony poza ko-

ron¹ drogi ci¹g pieszy, pieszo-rowerowy, drogi dojaz-
dowe, gdzie istnieje mo¿liwoœæ obs³ugi ruchu pieszego
poza pasem drogowym,

– wzd³u¿ nowych odcinków dróg, zw³aszcza obwodnic,
które nie s³u¿¹ obs³udze ruchu pieszego i mo¿e on od-
bywaæ siê wzd³u¿ ci¹gów tradycyjnych.

Umieszczaj¹c znak B-41 nale¿y zapewniæ pieszym (w razie
potrzeby wskazaæ im) bezpieczny ci¹g komunikacyjny.
W tym celu zaleca siê umieszczanie tabliczek, wskazu-
j¹cych mo¿liwoœæ korzystania z drogi, np. z napisem
„Przejœcie po drugiej stronie ulicy”.
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3.2.43. Koniec zakazów

Rys. 3.2.43.1. Znak B-42

Znak B-42 „koniec zakazów” (rys. 3.2.43.1) stosuje
siê na koñcu odcinka drogi objêtego wiêcej ni¿ jed-
nym zakazem, wyra¿onym za pomoc¹ znaków B-23,
B-25, B-26, B-29 i B-33, je¿eli zakazy maj¹ byæ od-
wo³ane przed skrzy¿owaniem. Je¿eli spoœród np.
dwóch lub trzech zakazów ma byæ uchylony tylko
jeden, to stosuje siê znak z symbolem barwy szarej
odwo³ywanego zakazu, np. B-24.

3.2.44. Strefa ograniczonej prêdkoœci

Rys. 3.2.44.1. Znak B-43

Znak B-43 „strefa ograniczonej prêdkoœci” (rys.
3.2.44.1) stosuje siê w celu ograniczenia prêdkoœci
w strefach o du¿ym natê¿eniu ruchu pojazdów i pie-
szych oraz du¿ej liczbie skrzy¿owañ. Znaki te stosuje
siê tak¿e w centralnych czêœciach miasta w okoli-
cach centrów handlowych. Strefa ograniczonej

prêdkoœci powinna obejmowaæ ulice o jednorodnym
charakterze nie prowadz¹ce ruchu tranzytowego.
W zale¿noœci od warunków drogowych, natê¿enia
ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych
znakiem B-43 stosuje siê ograniczenie prêdkoœci do
30, 40 lub 50 km/h.
Znak B-43 umieszcza siê na wszystkich ulicach do-
prowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonej
prêdkoœci.
W strefie ograniczonej prêdkoœci powinny byæ sto-
sowane rozwi¹zania lub urz¹dzenia wymuszaj¹ce
jazdê z prêdkoœci¹ podan¹ na znaku. W strefie ogra-
niczonej prêdkoœci nie powinno siê stosowaæ znaków
okreœlaj¹cych pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach.
Zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego takich jak progi zwalniaj¹ce oraz
stosowanie organizacji ruchu wymuszaj¹cej powol-
n¹ jazdê (zmiana kierunku jazdy, miejscowe
przewê¿enie). W strefach o dopuszczalnej prêdko-
œci 30 km/h lub mniejszej, urz¹dzenia i rozwi¹zania
wymuszaj¹ce powoln¹ jazdê mog¹ nie byæ oznako-
wane znakami ostrzegawczymi.

3.2.45. Koniec strefy ograniczonej prêdkoœci

Rys. 3.2.45.1. Znak B-44

Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prêdkoœci”
(rys. 3.2.45.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu
ze strefy ograniczonej prêdkoœci. Umieszcza siê go
na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej
znakami B-43, w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, w którym ustawiono ten znak.
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4. Znaki nakazu

4.1.  Zasady ogólne

4.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki nakazu stosuje siê w celu wskazania:
– wymaganego sposobu jazdy na skrzy¿owaniu lub in-

nym miejscu, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ zmiany kie-
runku jazdy (znaki od C-1 do C-12),

– obowi¹zku korzystania przez okreœlonych uczestników
ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),

– obowi¹zuj¹cej na drodze minimalnej prêdkoœci (znak C-14),
– nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z materia³ami

niebezpiecznymi,
– obowi¹zku u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.
Znaki nakazu nie dotycz¹ pojazdów szynowych porusza-
j¹cych siê zgodnie z przebiegiem ich trasy.
Znaki nakazu z wyj¹tkiem znaku C-17 maj¹ kszta³t ko³a
o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.l.1 i okreœlo-
nych w tabeli 4.1.

Rys. 4.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków nakazu

Tabela 4.1. Wymiary znaków nakazu (mm)

Znaki nakazuj¹ce skrêcanie wystêpuj¹ w dwóch odmia-
nach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, C-3 i C-4 dla

nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych odmian powinno
byæ takie, aby kieruj¹cym jednoznacznie wskazaæ sposób
i istniej¹ce kierunki ruchu na drodze, do której siê zbli¿a-
j¹. W skomplikowanych warunkach drogowych mo¿na
umieœciæ dwa znaki, np. C-3 i C-4 wskazuj¹ce ten sam
kierunek jazdy.
Przed wyborem sposobu oznakowania nale¿y zbadaæ czy
zastosowanie znaku zakazu skrêcania w lewo lub w prawo
nie przeka¿e jad¹cym bardziej wyraziœcie, ni¿ odpowiedni
znak nakazu, mo¿liwoœci jazdy przez skrzy¿owanie w okre-
œlonych kierunkach. Znaki wskazuj¹ce wymagany sposób
jazdy na skrzy¿owaniu, umieszcza siê w rejonie skrzy¿o-
wania, jednak nie dalej ni¿ 25 m od krawêdzi jezdni drogi
poprzecznej.
Znaki: C-2, od C-4 do C-8, C-12 i C-14 umieszcza siê po
obu stronach jezdni jednokierunkowych wielopasowych.
Pod znakami nakazu dopuszcza siê stosowanie tabliczek
z napisami zezwalaj¹cymi niektórym uczestnikom ruchu
na niestosowanie siê do znaków, wed³ug zasad okreœlo-
nych w punktach 3.1, 3.2.1, 3.2.2. Na znakach nakazu nie
dopuszcza siê umieszczania jakichkolwiek napisów lub
dodatkowych symboli.
Znaki od C-1 do C-8 stosuje siê równie¿ na wyjazdach
z obiektów przydro¿nych, je¿eli istnieje potrzeba wskaza-
nia obowi¹zkowego kierunku jazdy, np. wyjazd ze stacji
paliw, parkingu, itp.

4.2. Opisy szczegó³owe

4.2.1.  Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Rys. 4.2.1.1. Znak C-1

Znak C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem” (rys.
4.2.1.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcania w prawo przed znakiem, w miejscu, w którym
jazda ani na wprost ani w lewo nie jest mo¿liwa. Znak
powinien byæ umieszczony na przed³u¿eniu (w jego
pobli¿u) osi jezdni dla jad¹cych jezdni¹ jednokierunkow¹,
lub na przed³u¿eniu (w jego pobli¿u) osi prawej po³owy
jezdni dla jad¹cych jezdni¹ dwukierunkow¹.
Znak C-1 umieszcza siê na skrzy¿owaniu typu „T”, przed
wjazdem na drogê jednokierunkow¹ o ma³ym natê¿eniu
ruchu (do 200 poj/h) z innej drogi lub obiektu przydro¿-
nego. Stosuje siê go w tych przypadkach, w których nie
mo¿na zastosowaæ znaku C-2.
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4.2.2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Rys. 4.2.2.1. Znak C-2

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” (rys. 4.2.2.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku skrê-
cenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje siê na wlotach,
z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch pojazdów
tylko w prawo.
Na skrzy¿owaniu typu „T” znak C-2 umieszcza siê na:
– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,
– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli

konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów
w lewo, np. z powodu znacznego natê¿enia ruchu po-
jazdów na drodze poprzecznej, a skrêcanie w lewo
spowodowa³oby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpie-
czeñstwa.

Na skrzy¿owaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza
siê na wlocie, je¿eli:
– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na

wprost nie jest dozwolony,
– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w lewo, jak i w dro-

gê na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.2.2).

Rys. 4.2.2.2. Zastosowanie znaku C-2 na skrzy¿owaniu
o czterech wlotach

Znak C-2 umieszcza siê na drodze dochodz¹cej do drogi
poprzecznej, je¿eli k¹t pomiêdzy osiami obu dróg wynosi
nie mniej ni¿ 20O, zgodnie z zasadami pokazanymi na
rysunku 4.2.2.3.

Rys. 4.2.2.3. Zastosowanie znaku C-2 w zale¿noœci od k¹ta
pomiêdzy osiami dróg na skrzy¿owaniu typu „T”

Je¿eli droga dochodz¹ca do drogi poprzecznej, w obrêbie
skrzy¿owania przebiega w ³uku poziomym, wówczas k¹t
mierzy siê miêdzy krawêdzi¹ jezdni drogi poprzecznej,
a styczn¹ do osi tej drogi w punkcie A, jak pokazano na
rysunku 4.2.2.4.

Rys. 4.2.2.4. Ustalenie k¹ta pomiêdzy drogami na skrzy¿owaniu
typu „T”,  gdy wlot przebiega w ³uku poziomym
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4.2.3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Rys. 4.2.3.1. Znak C-3

Znak C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem” (rys.
4.2.3.1) stosuje siê analogicznie jak znak C-1, w tych przy-
padkach, w których zachodzi koniecznoœæ skierowania
ruchu pojazdów w lewo.
Znak C-3 umieszcza siê w tych przypadkach, w których
nie mo¿na zastosowaæ znaku C-4.
Znak C-3 nale¿y stosowaæ na skrzy¿owaniach typu „T”
w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest dwujezdniowa.
Znak ten umieszcza siê na przed³u¿eniu osi jezdni lub jej
prawej po³owy (rys. 4.2.3.2).

Rys. 4.2.3.2. Zastosowanie znaku C-3 na skrzy¿owaniu typu „T”

4.2.4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Rys. 4.2.4.1. Znak C-4

Znak C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” (rys. 4.2.4.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcenia w lewo za znakiem. Znak C-4 stosuje siê na
wlotach, z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch
pojazdów tylko w lewo. Na skrzy¿owaniu typu „T” znak
C-4 umieszcza siê na:
– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,
– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli

konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów
w prawo.

Na skrzy¿owaniach czterowlotowych znak C-4 umieszcza
siê na wlocie, je¿eli:
– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na

wprost nie jest dozwolony,
– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w prawo, jak i w drogê

na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.4.2).

Rys. 4.2.4.2. Zastosowanie znaku C-4 na skrzy¿owaniu o
czterech wlotach

4.2.5. Nakaz jazdy prosto

Rys. 4.2.5.1. Znak C-5
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Znak C-5 umieszcza siê na skrzy¿owaniach w szczegól-
noœci, je¿eli:
– skrêcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacz-

nym stopniu ruch pieszych,
– natê¿enie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest

znaczne i skrêcanie w tê drogê by³oby utrudnione lub
zagra¿a³oby bezpieczeñstwu,

– na drodze poprzecznej ruch zosta³ zamkniêty znakami
B-1 lub B-2.

Znak C-5 stosuje siê te¿ na drodze dochodz¹cej do drogi
poprzecznej, je¿eli k¹t miêdzy osiami obydwu dróg lub
pomiêdzy osi¹ drogi dochodz¹cej, a krawêdzi¹ jezdni dro-
gi poprzecznej jest mniejszy od 20° (rys. 4.2.2.3 i 4.2.2.4).
Poza skrzy¿owaniami znak C-5 stosuje siê w miejscach
krzy¿owania siê kierunków ruchu je¿eli konieczne jest
wyeliminowanie skrêcania pojazdów, np. skrêcania w lewo
do obiektów przydro¿nych, stacji paliw, itp.

4.2.6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Rys. 4.2.6.1. Znak C-6

Rys. 4.2.6.2. Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzy¿o-
waniu o wiêcej ni¿ czterech wlotach

Znak C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” (rys.
4.2.6.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
obowi¹zku jazdy na wprost lub w prawo.
Na skrzy¿owaniu, na którym w organizacji ruchu nie
przewidziano skrêcania z wlotu w lewo, stosuje siê na tym
wlocie znak B-21. Je¿eli na skrzy¿owaniu o wiêcej ni¿
czterech wlotach nale¿y zabroniæ skrêcania w lewo w dwie
s¹siednie drogi, to umieszcza siê odpowiednio znak C-6 i
- ewentualnie - dla przeciwnego kierunku, znak C-7 (rys.
4.2.6.2).

4.2.7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Rys. 4.2.7.1. Znak C-7

Znak C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” (rys. 4.2.7.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku jazdy
na wprost lub w lewo.
Na skrzy¿owaniu, na którym w organizacji ruchu nie
przewidziano skrêcania z wlotu w prawo, stosuje  siê na
tym wlocie znak B-22. Je¿eli na skrzy¿owaniu o wiêcej
ni¿ czterech wlotach nale¿y zabroniæ skrêcania w prawo
w dwie s¹siednie drogi, to umieszcza siê odpowiednio znak
C-7 i - ewentualnie - dla przeciwnego kierunku ruchu znak
C-6 (rys. 4.2.6.2).

4.2.8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Rys. 4.2.8.1. Znak C-8

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” (rys. 4.2.8.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcenia w prawo lub w lewo. Znak C-8 umieszcza siê
przed skrzy¿owaniem, gdy geometria skrzy¿owania lub
przyjêta organizacja ruchu uniemo¿liwia przejazd
pojazdów na wprost przez skrzy¿owanie (rys. 4.2.8.2).
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Rys. 4.2.8.2. Zastosowanie znaku C-8 na skrzy¿owaniu o
czterech wlotach

4.2.9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Rys. 4.2.9.1. Znak C-9

Rys. 4.2.9.2. Zastosowanie znaku C-9
na wysepce kanalizuj¹cej ruch

Znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” (rys.
4.2.9.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
obowi¹zku ominiêcia wysepki (przeszkody na jezdni)
po jej prawej stronie. Na pasach ruchu z prawej strony
znaku nie mo¿e byæ dopuszczony ruch z przeciwnego
kierunku (rys. 4.2.9.2).
Znak C-9 umieszcza siê w pasie dziel¹cym drogi dwu-
jezdniowej, je¿eli szerokoœæ pasa jest równa lub mniejsza
od 6 m; w takim przypadku nie stosuje siê znaku B-2 (rys.
4.2.9.3).

Rys. 4.2.9.3. Zastosowanie znaku C-9 na pocz¹tku pasa
dziel¹cego jezdnie

4.2.10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Rys. 4.2.10.1. Znak C-10

Znak C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” (rys.
4.2.10.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
obowi¹zku ominiêcia wysepki (przeszkody w jezdni) po
jej lewej stronie.
Znak ten mo¿na umieœciæ zarówno wtedy, gdy ruch po lewej
stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak i
dwukierunkowy.
Przyk³ad zastosowania znaku C-10 podano na rysunku
4.2.10.2.
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Rys. 4.2.10.2. Zastosowanie znaku C-10

4.2.11. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony
znaku

Rys. 4.2.11.1. Znak C-11

Znak C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
(rys. 4.2.11.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
mo¿liwoœci ominiêcia wysepki (przeszkody w jezdni)
z dowolnej jej strony, nie powoduj¹c zmiany zamierzonego
kierunku jazdy. Po prawej stronie znaku nie mo¿e byæ
dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku. Nie nale¿y
stosowaæ znaku C-11, je¿eli zastosowano tablicê U-4
(za³¹cznik nr 4).
Znak C-11 umieszcza siê:
– przed skrzy¿owaniami, przez które mo¿liwy jest

przejazd dwoma jezdniami w tych samych lub ró¿nych
poziomach (rys. 4.2.11.2),

– na pocz¹tku wysepki lub przeszkody dziel¹cej jezdniê
(rys. 4.2.11.3).

Rys. 4.2.11.2. Zastosowanie znaku C-11 na skrzy¿owaniu
dróg w ró¿nych poziomach

Rys. 4.2.11.3. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dziel¹cej
jezdnie
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4.2.12. Ruch okrê¿ny

Rys. 4.2.12.1. Znak C-12

Znak C-12 „ruch okrê¿ny” (rys. 4.2.12.1) stosuje siê
na skrzy¿owaniach dróg w celu wskazania kieruj¹cym,
¿e ruch pojazdów odbywa siê dooko³a wyspy w kie-
runku wskazanym na znaku.
Znak C-12 stosuje siê ³¹cznie ze znakiem A-7 i umieszcza
siê na ka¿dym wlocie zgodnie z zasadami okreœlonymi w
punkcie 5.2.1.2. Znak C-12 umieszcza siê w odleg³oœci
do 25 m przed skrzy¿owaniem. Nie umieszcza siê znaku
C-12 przed takimi skrzy¿owaniami z ruchem dooko³a
wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni
przecinaj¹cy wyspê centraln¹ lub w przypadkach, kiedy
jednej z dróg przyznano pierwszeñstwo.

4.2.13. Droga dla rowerów

Rys. 4.2.13.1.  Znak C-13

Znak C-13 „droga dla rowerów” (rys. 4.2.13.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania z drogi innych ni¿ rowery
pojazdów. Znak ten umieszcza siê bezpoœrednio przy
wjeŸdzie na drogê dla rowerów. W przypadku, gdy droga
dla rowerów znajduje siê z jednej strony jezdni
ogólnodostêpnej i znak C-13 nie jest widoczny z jezdni,
nale¿y przy niej umieœciæ znak B-9 (rys. 3.2.10.1).

4.2.14. Koniec drogi dla rowerów

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” (rys. 4.2.14.1)
stosuje siê w celu wskazania miejsca, w którym koñczy
siê droga dla rowerów i nastêpuje w³¹czenie do jezdni, na
której odbywa siê ruch innych pojazdów.
Znak C-13a stosuje siê przed miejscami, gdzie ci¹g rowe-
rowy kierowany jest na drug¹ stronê drogi, a warunki

lokalne nie pozwalaj¹ na bezpieczne wyznaczenie prze-
jazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny byæ
przeprowadzane po przejœciu dla pieszych.

Rys. 4.2.14.1. Znak C-13a

4.2.15. Prêdkoœæ minimalna

Rys. 4.2.15.1. Znak C-14

Znak C-14 „prêdkoœæ minimalna” (rys. 4.2.15.1) stosuje
siê w celu niedopuszczenia jazdy z prêdkoœci¹ mniejsz¹
ni¿ wskazana na znaku liczba kilometrów na godzinê.
Znak C-14 umieszcza siê na drogach, na których
zaobserwowano, ¿e kieruj¹cy zmniejszaj¹ prêdkoœæ jazdy
np. z powodu du¿ej atrakcyjnoœci widokowej otoczenia lub
innych przyczyn nie wynikaj¹cych ze stanu technicznego
i geometrii drogi. Dotyczy to zw³aszcza dróg
dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu. Je¿eli na odcinku
drogi, na którym ma obowi¹zywaæ znak C-14 wystêpuj¹
skrzy¿owania, nale¿y przeprowadziæ analizê czy minimalna
prêdkoœæ powinna obowi¹zywaæ do skrzy¿owania czy te¿
powinna byæ odwo³ana przed skrzy¿owaniem. Nie
dopuszcza siê obowi¹zywania minimalnej prêdkoœci na
odcinku, na którym wystêpuje przejœcie dla pieszych oraz
na wlocie drogi podporz¹dkowanej. Dla odwo³ania
minimalnej prêdkoœci stosuje siê znak C-15 (pkt 4.2.16.1).

4.2.16. Koniec minimalnej prêdkoœci

Znak C-15 „koniec minimalnej prêdkoœci” (rys. 4.2.16.1)
stosuje siê dla zaznaczenia miejsca, w którym nakaz jazdy
z minimaln¹ prêdkoœci¹ wskazan¹ znakiem C-14 przestaje
obowi¹zywaæ. Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym
sposobem odwo³ania minimalnej prêdkoœci.
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Rys. 4.2.16.1. Znak C-15

4.2.17. Droga dla pieszych

Rys. 4.2.17.1. Znak C-16

Znak C-16 „droga dla pieszych” (rys. 4.2.17.1) stosuje
siê w celu wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów
i dopuszczenia wy³¹cznie ruchu pieszych. Znak ten
umieszcza siê na pocz¹tku drogi (ci¹gu) przeznaczonej
wy³¹cznie dla pieszych.
Znak C-16 umieszcza siê przede wszystkim na drogach
po³o¿onych np. w centrach handlowych miast, na których
wystêpuje znaczne natê¿enie ruchu pieszego - gdzie
wyeliminowanie ruchu pojazdów wp³ynie znacz¹co na
poprawê bezpieczeñstwa pieszych i u³atwi im korzystanie
z drogi.
Znak C-16 umieszcza siê równie¿ w osiedlach
mieszkaniowych, na drogach publicznych, których
przeznaczenie (tylko dla pieszych) mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci. Znaku tego nie umieszcza siê na chodnikach
oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych
jest oczywiste.

4.2.18.  Koniec drogi dla pieszych

Rys. 4.2.18.1. Znak C-16a

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych” (rys. 4.2.18.1)
stosuje siê w celu wskazania miejsca, w którym koñczy
siê droga przeznaczona wy³¹cznie dla pieszych oznaczona
znakiem C-16.

4.2.19. Droga dla pieszych i rowerów

Rys. 4.2.19.1.  Znak C-13/16

Znak C-13/16 „droga dla pieszych i rowerów” (rys.
4.2.19.1) stosuje siê w celu oznaczenia dróg tylko dla
pieszych i kieruj¹cych rowerami. Na znaku tym umieszcza
siê jednoczeœnie symbole znaków C-13 i C-16.
Wspólne u¿ytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów
mo¿e byæ stosowane, je¿eli natê¿enie ruchu pieszego nie
przekracza 450 osób/h, a natê¿enie rowerów nie przekracza
50 rowerów/h lub te¿ ruch pieszy jest nie wiêkszy ni¿ 50
osób/h, a ruch rowerowy - nie przekracza 250 rowerów/h.
Na rysunku 4.2.19.2 pokazano zale¿noœæ natê¿eñ ruchu dla
ustalenia wspólnego u¿ytkowania drogi przez pieszych
i rowerzystów. Zakreskowane pole przedstawia zakres
mo¿liwoœci stosowania wspólnej drogi dla pieszych
i rowerzystów.

Rys. 4.2.19.2. Wykres do ustalenia wspólnego u¿ytkowania
drogi przez pieszych i rowerzystów

W przypadku gdy ruch rowerów powinien odbywaæ siê
tylko po jednej stronie drogi dla pieszych i rowerów, sym-
bole rowerów i pieszych oddziela siê kresk¹ pionow¹
(rys. 4.2.19.3).
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Je¿eli droga dla pieszych i rowerów rozdziela siê na
dwie osobne drogi przeznaczone jedna dla rowerów,
druga dla pieszych, na pocz¹tku ka¿dej z dróg umiesz-
cza siê odpowiednio znaki C-13 i C-16.
Je¿eli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu pojaz-
dów innych ni¿ rowery np. pojazdów zaopatrzenia nie
stosuje siê znaku C-13/16. W takich przypadkach stosuje
siê znak B-1 z tabliczk¹ T-22 oraz tabliczkê wskazuj¹c¹
jakich innych pojazdów zakaz nie dotyczy.

Rys. 4.2.19.1. Znak C-13/16 wskazuj¹cy poszczególne
strony drogi, po których powinien odbywaæ siê
ruchu pieszych i rowerów

4.2.20. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów
z materia³ami niebezpiecznymi

Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów
z materia³ami niebezpiecznymi” (rys. 4.2.20.1) stosuje siê,
je¿eli konieczne jest wskazanie kierunku przejazdu
pojazdów przewo¿¹cych okreœlone w odrêbnych przepisach
materia³y niebezpieczne w iloœciach, dla których wymagane
jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy
pomarañczowej.

Rys. 4.2.18.1. Znak C-17

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne
oznakowanie znakami B-13a tych wylotów ze
skrzy¿owania, na które zabroniony jest wjazd pojazdów
przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.
Na znaku C-17 umieszcza siê znaki C-2, C-4 lub C-5, je¿eli
za skrzy¿owaniem tylko na jednej drodze dopuszczony jest
wjazd pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
a znaki C-6, C-7 lub C-8, je¿eli przewóz materia³ów

niebezpiecznych dopuszczony jest na dwóch drogach za
skrzy¿owaniem. Znak C-17 mo¿e byæ stosowany na du¿ych
placach postojowych, terminalach odpraw celnych, itp. w
celu wskazania kierunku do miejsc postojowych
przeznaczonych dla pojazdów przewo¿¹cych materia³y
niebezpieczne.

4.2.21. Nakaz u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych

Rys. 4.2.21.1. Znak C-18

Znak C-18 „nakaz u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgo-
wych” (rys. 4.2.21.1) stosuje siê okresowo na drogach, na
których w czasie opadów œniegu wystêpuj¹ znaczne
trudnoœci do poruszania siê pojazdów nie wyposa¿onych
w ³añcuchy przeciwpoœlizgowe. Je¿eli nakaz dotyczy tyl-
ko okreœlonych pojazdów, pod znakiem umieszcza siê
odpowiedni¹ tabliczkê T-23.
Znaki C-18 zaleca siê stosowaæ jako sk³adane lub na
tablicach o zmiennej treœci,  ods³aniane tylko w czasie
wystêpowania œniegu lub zas³aniane po usuniêciu œniegu.
Przed odcinkami, na których zastosowano znak C-18 za
skrzy¿owaniem lub wyjazdem na parking umieszcza siê
znak F-5 uprzedzaj¹cy o nakazie u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych, ods³aniany wraz ze znakiem  C-18.

4.2.22. Koniec nakazu u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych

Rys. 4.2.22.1. Znak C-19

Znak C-19 „koniec nakazu u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych” (rys. 4.2.22.1) stosuje siê w miejscu,
w którym warunki terenowe umo¿liwiaj¹ jazdê bez
koniecznoœci stosowania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.
Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca siê stosowaæ
jako sk³adany lub na tablicy o zmiennej treœci i zas³ania
siê wraz ze znakiem C-18.
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5. Znaki informacyjne

5.1. Zasady ogólne

5.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków

Znaki informacyjne maj¹ na celu poinformowanie kieru-
j¹cych pojazdami o rodzaju drogi i sposobie korzystania
oraz o obiektach znajduj¹cych siê przy drodze lub w jej
pobli¿u przeznaczonych dla u¿ytkowników dróg.
Znaki informacyjne maj¹ kszta³t kwadratu lub prostok¹ta
o wymiarach oznaczonych na rysunku 5.1.1.1 i okreœlonych
w tabeli 5.1. Niektóre znaki mog¹ wystêpowaæ tylko
w jednej wielkoœci bez wzglêdu na rodzaj drogi lub mieæ
zmniejszone wymiary. Dotyczy to znaków: D-19, D-20,
D-39, D-40 i D-41.

Zwiêkszenie wysokoœci znaku (n = 2) mo¿e nast¹piæ
w razie koniecznoœci podania na nim informacji uzupe³-
niaj¹cych nie mieszcz¹cych siê na znaku o normalnej
wysokoœci.
Znaki informacyjne oznaczaj¹ce obiekty dla podró¿nych
umieszcza siê bezpoœrednio przed wjazdem do obiektu,
oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Je¿eli dojazd do obiektu
mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu, to informacjê
o obiekcie stosuje siê tylko dla tego kierunku. Na drogach
dwukierunkowych dwupasowych o ma³ym natê¿eniu
ruchu dopuszcza siê umieszczenie znaku tylko po tej
stronie jezdni, po której znajduje siê obiekt, stosuj¹c wów-
czas znak dwustronny (wykonany po obu stronach tarczy).
Na drogach dwujezdniowych, na których mo¿liwy jest
bezpoœredni dojazd do obiektu z obu kierunków, dopusz-

Tabela 5.1. Wymiary znaków informacyjnych (mm)

a) bez bia³ego pola b) z bia³ym polem

Rys. 5.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków informacyjnych
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cza siê umieszczenie znaków tylko po tej stronie jezdni,
po której znajduje siê obiekt, oddzielnie dla ka¿dej z nich.
Na znaku przy wjeŸdzie do obiektu umieszcza siê strza³kê
(rys. 5.1.1.2.a lub 5.1.1.2.b), a je¿eli obiekt jest oddalony
od drogi - strza³kê z napisem podaj¹cym odleg³oœæ do
obiektu (rys. 5.1.1.2.c lub 5.1.1.2.d). W tym drugim przy-
padku mo¿na te¿ stosowaæ, zale¿nie od sytuacji, strza³ki z
napisami pokazane na rysunku 5.1.1.4.

Rys. 5.1.1.2. Rozmieszczenie strza³ek na znaku przy wjeŸdzie
do obiektu:

a) w prawo

b) w lewo

c) w prawo z podaniem odleg³oœci

d) w lewo z podaniem odleg³oœci

Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki infor-
macyjne o obiektach poprzedza siê takimi samymi  znakami
umieszczonymi w nastêpuj¹cych odleg³oœciach od wjazdu
do obiektu:
– 1 km lub 500 m na drogach powiatowych,
– 2 km i 500 m na drogach wojewódzkich i krajowych.
Dopuszcza siê dodatkowo umieszczanie znaków poprze-
dzaj¹cych w odleg³oœci:
– 5 km na drogach krajowych,
– 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach.

Znaków poprzedzaj¹cych nie stosuje siê, je¿eli odleg³oœæ
pomiêdzy obiektami o tym samym charakterze np. stacja-
mi paliwowymi, jest mniejsza ni¿ podana powy¿ej
odleg³oœæ umieszczenia znaków.
Na drogach w obszarach zabudowanych znak informacyj-
ny o obiekcie mo¿na poprzedzaæ takim samym znakiem
umieszczonym w odleg³oœci do 500 m od wjazdu do obiektu,
podaj¹c odleg³oœæ z dok³adnoœci¹ do 50 m.
Napis podaj¹cy odleg³oœæ od obiektu umieszcza siê w dolnej
czêœci znaku, wyra¿aj¹c tê odleg³oœæ w metrach, np. 500 m,
300 m, 50 m, itp., jak pokazano na rysunku 5.1.1.3 lub
w kilometrach, je¿eli znak jest umieszczony w odleg³oœci
wiêkszej lub równej 1000 m od obiektu.

Rys. 5.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podaj¹cego
odleg³oœæ

Je¿eli obiekt znajduje siê po lewej stronie drogi wielopa-
sowej lub dwujezdniowej, albo po prawej stronie drogi,
ale wjazd do niego mo¿e byæ trudny do zauwa¿enia przez
kieruj¹cych, to na ostatnim znaku poprzedzaj¹cym znak
informacyjny o wjeŸdzie do obiektu zaleca siê umieszcze-
nie równie¿ strza³ek informacyjnych o po³o¿eniu obiektu
w stosunku do drogi (rys. 5.1.1.4).

Rys. 5.1.1.4. Rozmieszczenie strza³ek i napisów  na znaku
oddalonym od obiektu:

a) po prawej stronie

b) po lewej stronie

Na drogach poza obszarem zabudowanym nale¿y stoso-
waæ znaki informacyjne o tych obiektach, które
zlokalizowane s¹ bezpoœrednio przy drodze lub w odle-
g³oœci do 500 m od niej. Nie dotyczy to informacji
o telefonach, jednostkach policji, szpitalach i punktach opa-
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Rys. 5.1.1.5. Oznakowanie wjazdu z obu kierunków do
obiektu przy drodze:

a) dwukierunkowej wielopasowej c) dwujezdniowej

d) oddalonego od drogib) dwukierunkowej o ma³ym natê¿eniu ruchu

trunkowych, które mo¿na umieszczaæ równie¿ wówczas,
gdy obiekt taki znajduje siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿
500 m od drogi.
Je¿eli po zjeŸdzie z drogi trasa dojazdu do obiektu zmienia
kierunek, to na skrzy¿owaniach nale¿y powtarzaæ znaki
o obiekcie ze strza³kami wed³ug rysunku 5.1.1.2.a lub
5.1.1.2.b.

Przyk³ad oznakowania dojazdu do obiektu oddalonego
od drogi, do którego trasa dojazdu zmienia kierunek
pokazano na rysunku 5.1.1.6.
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W razie koniecznoœci umieszczenia w tym samym miejscu
kilku znaków informacyjnych o obiektach,  stosuje siê jedn¹
tablicê zbiorcz¹, na której umieszcza siê te znaki lub ich
bia³e pola z symbolami. Tablice te maj¹ kszta³t prostok¹ta
lub kwadratu jak pokazano na rysunku 5.1.1.7.
Na tablicach zbiorczych informacjê o mo¿liwoœci
opró¿niania toalet zainstalowanych w autobusach lub
przyczepach kempingowych, podaje siê w postaci
pokazanej na rysunku 5.1.1.7.a.

W dolnej czêœci tablicy dopuszcza siê stosowanie strza³ek
i napisów okreœlaj¹cych odleg³oœci analogicznie jak na
pojedynczych znakach informacyjnych. Znaki lub ich
symbole na bia³ym polu umieszcza siê na tablicy zbiorczej
w nastêpuj¹cy sposób:
– dwa lub trzy - obok siebie w jednym rzêdzie,
– cztery - w dwóch rzêdach po dwa,
– wyj¹tkowo szeœæ - w dwóch lub trzech rzêdach poziomych.

Rys. 5.1.1.6.Oznakowanie dojazdu do obiektu oddalonego od drogi
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Rys. 5.1.1.7. Zbiorcza tablica informacyjna o obiektach dla
podró¿nych:

a) jednorzêdowa

b) dwurzêdowa

5.1.2. Tabliczka T-1a

Znaki D-7, D-8, D-9 i D-10 mo¿na poprzedzaæ, w odleg³o-
œci 1000 m, a znaki D-13 i D-14 oraz ich odmiany -
w odleg³oœci od 100 m do 400 m, takimi samymi znakami
z tabliczk¹ T-1a (rys. 5.1.2.1).

Rys. 5.1.2.1. Tabliczka T-1a

5.2. Opisy szczegó³owe

5.2.1. Droga z pierwszeñstwem

5.2.1.1. Zasady ogólne

Znak D-1 „droga z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.1.1) stosuje
siê w celu oznaczenia pocz¹tku drogi (trasy) w obszarze
zabudowanym, na której kieruj¹cy ma pierwszeñstwo
na skrzy¿owaniach z innymi drogami a¿ do miejsca,
w którym umieszczony jest znak D-2 (rys. 5.2.2.1). Wzd³u¿
drogi z pierwszeñstwem powtarza siê znaki D-1 o zmniej-

szonej do 400 mm d³ugoœci boku (pkt 5.2.1.3).

Rys. 5.2.1.1. Znak D-1

Znaki D-1 umieszcza siê tak, aby jedna przek¹tna by³a
w po³o¿eniu poziomym.
Je¿eli droga z pierwszeñstwem zmienia kierunek na skrzy-
¿owaniu, to pod znakiem D-1 umieszcza siê tabliczkê T-6a
(rys. 5.2.1.2), zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie
5.2.1.3.

Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a

Poza obszarem zabudowanym znak D-1 ³¹cznie z tabliczk¹
T-6a stosuje siê tylko w przypadkach, gdy trasa z pierw-
szeñstwem zmienia kierunek na skrzy¿owaniu.

5.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszeñstwem

Ustalaj¹c trasy z pierwszeñstwem nale¿y kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi zasadami:
a) pierwszeñstwo nadawaæ ulicom stanowi¹cym:
– drogi krajowe,
– drogi wojewódzkie,
– drogi powiatowe,
– po³¹czenia miêdzydzielnicowe,
– trasy komunikacji zbiorowej,
b) w miarê mo¿liwoœci ustalaæ przebieg trasy w taki sposób,

aby nie zmieni³a kierunku na skrzy¿owaniu;
c) trasa z pierwszeñstwem powinna swoimi cechami

geometrycznymi odró¿niaæ siê od ulic przecinaj¹cych
j¹ lub dochodz¹cych do niej;

d) je¿eli dwie drogi z pierwszeñstwem dochodz¹ do
skrzy¿owania innego ni¿ o ruchu okrê¿nym, to nale¿y
utrzymaæ pierwszeñstwo wzd³u¿ jednej z nich, charak-
teryzuj¹cej siê znacznie wiêkszym natê¿eniem w sto-
sunku do drogi, która zostaje podporz¹dkowana, a gdy
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wartoœci natê¿eñ s¹ zbli¿one, o wyborze pierwszeñstwa
decyduj¹:

– cechy geometryczne (szerokoœæ jezdni, liczba pasów
ruchu, itp.),

– przewaga ruchu tranzytowego,
– przewaga ruchu komunikacji zbiorowej.
Na skrzy¿owaniach z ruchem okrê¿nym wokó³ placu lub
wyspy, pierwszeñstwo daje siê kieruj¹cym znajduj¹cym
siê na skrzy¿owaniu przed kieruj¹cymi wje¿d¿aj¹cymi na
skrzy¿owanie poprzez zastosowanie znaków A-7 i C-12
(rys. 5.2.1.3.a). Skrzy¿owania z rozszerzonymi wlotami
i ruchem wokó³ wyspy mo¿na oznakowaæ nie stosuj¹c

Rys. 5.2.1.4. Oznakowanie skrzy¿owañ, na których droga
z pierwszeñstwem zmienia kierunek:

a) wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem;

b) na samodzielnym skrzy¿owaniu na obszarze zabudowanymb) pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu o rozszerzonych wlotach

Rys. 5.2.1.3. Sposoby oznakowania skrzy¿owañ o ruchu okrê¿nym:

a) pierwszeñstwo na obwiedni
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Rys. 5.2.1.5. Oznakowanie odcinków trasy z pierwszeñstwem

znaków C-12 zachowuj¹c pierwszeñstwo na jednym
kierunku (rys. 5.2.1.3.b).
W obszarze zabudowanym na skrzy¿owaniach dróg
lokalnych nie zaleca siê okreœlania pierwszeñstwa
znakami.
Nie zaleca siê stosowania zmiany kierunku drogi
z pierwszeñstwem na skrzy¿owaniach typu T, zw³asz-
cza w przypadkach, gdy natê¿enie ruchu pojazdów
na jednym z wlotów jest niewielkie i nie powoduje
zak³óceñ ruchu pojazdów na pozosta³ych wlotach.

5.2.1.3. Umieszczanie znaków D-1

Znaki D-1 umieszcza siê na pocz¹tku trasy, której nadano
pierwszeñstwo w obszarze zabudowanym oraz bez wzglêdu
na rodzaj obszaru, je¿eli na skrzy¿owaniu trasa z pierw-
szeñstwem zmienia kierunek i zastosowano tabliczki T-6a.
Znaki D-1 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m od skrzy-
¿owania.
Jako zasadê nale¿y przyj¹æ powtarzanie przed ka¿dym
skrzy¿owaniem wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem znaków
D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 5.2.1.1); mo¿na
ich nie powtarzaæ, je¿eli odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owania-
mi jest nie wiêksza od 50 m. Je¿eli droga z pierwszeñstwem
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, to pod wszystkimi
znakami okreœlaj¹cymi pierwszeñstwo (D-1, A-7, ewen-
tualnie B-20) umieszcza siê odpowiednie odmiany
tabliczek T-6a i T-6c.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ, na których droga
z pierwszeñstwem zmienia kierunek pokazano na rysun-
ku 5.2.1.4 (zob. te¿ rys. 2.2.9.8.d i 2.2.9.8.e, pkt
2.2.9).
Znaki D-1 mog¹ byæ umieszczone na skrzy¿owaniach po
umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20.
Przyk³ad oznakowania odcinków trasy z pierwszeñstwem
pokazano na rysunku 5.2.1.5.

5.2.2. Koniec drogi z pierwszeñstwem

Rys. 5.2.2.1. Znak D-2

Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.2.1)
stosuje siê w celu odwo³ania pierwszeñstwa nadanego
znakiem D-1.
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Znaki D-2 umieszcza siê przed skrzy¿owaniem z inn¹ dro-
g¹ z pierwszeñstwem lub dróg równorzêdnych, w
szczególnoœci przed skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.
Znaku D-2 nie stosuje siê, je¿eli na drodze stanowi¹cej
poza obszarem zabudowanym kontynuacjê drogi ozna-
czonej znakiem D-1, na najbli¿szym skrzy¿owaniu
zastosowano znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e.
Znak D-2 umieszcza siê w odleg³oœci:
– do 50 m przed skrzy¿owaniem na drogach

o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h,
– do 150 m przed skrzy¿owaniem na drogach

o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h.
Je¿eli na skrzy¿owaniu zastosowano znak A-7, znak ten
umieszcza siê pod znakiem D-2.
Je¿eli znak D-2 zosta³ umieszczony przed skrzy¿owaniem
w odleg³oœci mniejszej ni¿ podano powy¿ej, dodatkowo
pod znakiem D-2 umieszcza siê tabliczkê T-1 wskazuj¹-
c¹ rzeczywist¹ odleg³oœæ umieszczenia znaku przed
skrzy¿owaniem. Je¿eli na skrzy¿owaniu zastosowano
znak B-20, przed skrzy¿owaniem, pod znakiem D-2
umieszcza siê znak A-7 oraz tabliczkê z napisem „Stop” i
odleg³oœci¹ do skrzy¿owania, jak pokazano na rys. 5.2.2.2.

Rys. 5.2.2.2. Umieszczenie na jednym wsporniku znaku D-2
ze znakiem A-7 i tabliczk¹ uprzedzaj¹c¹
o zastosowaniu znaku B-20.

Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 nale¿y
powtarzaæ po lewej stronie jezdni.
Przyk³ady zastosowania znaku D-2 pokazano na rysunkach:
5.2.1.3.a, 5.2.1.3.c, 5.2.1.3.d, 5.2.1.4.b i 5.2.1.5.

5.2.3. Droga jednokierunkowa

Znak D-3 „droga jednokierunkowa” (rys. 5.2.3.1) stosuje
siê w celu wskazania wjazdu na jezdniê, po której ruch wszel-
kich pojazdów odbywa siê tylko w jednym kierunku
okreœlonym na znaku. Znak D-3 mo¿e byæ zastosowany pod
warunkiem zamkniêcia wjazdu z przeciwnego kierunku na
ten odcinek jezdni znakami B-2 (pkt 3.2.2) lub C-9 (pkt 4.2.9).

Rys. 5.2.3.1. Znak D-3

Znak D-3 umieszcza siê:
– na pocz¹tku ka¿dej drogi jednokierunkowej,
– przy wjeŸdzie na jezdniê jednokierunkow¹ drogi dwu-

jezdniowej, je¿eli na pasie dziel¹cym jezdnie zastoso-
wano w tym samym przekroju drogi znak B-2 lub C-9,
je¿eli równie¿ wystêpuj¹ dodatkowe jezdnie dla obs³ugi
przyleg³ej zabudowy.

Znaki D-3 nie mog¹ byæ umieszczone wczeœniej ni¿ znaki
B-2 lub C-9 dla przeciwnego kierunku. Je¿eli na jezdni
jednokierunkowej wprowadza siê ruch dwukierunkowy na
odcinku miêdzy skrzy¿owaniami, to przed tym miejscem
umieszcza siê znaki A-20 wed³ug zasad podanych w punk-
cie 2.2.20. Znaku D-3 nie umieszcza siê przy jezdniach
jednokierunkowych dróg dwujezdniowych za przejazda-
mi przez pas dziel¹cy jezdnie miêdzy skrzy¿owaniami.
Je¿eli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu
dla rowerów, na którym ruch odbywa siê w kierunku
przeciwnym do ruchu pozosta³ych pojazdów pod znakiem
D-3 umieszcza siê tabliczkê T-22 wskazuj¹c¹, ¿e znak
nie dotyczy rowerów jednoœladowych (rys. 5.2.3.2). Na
przeciwleg³ym wlocie pod znakiem B-2 umieszcza siê
tabliczkê T-22.

Rys. 5.2.3.2. Znak D-3 z tabliczk¹ T-22
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Przyk³ad zastosowania znaków D-3 na drodze dwu-
jezdniowej pokazano na rysunku 5.2.3.3.

Rys. 5.2.3.3. Oznakowanie kierunków ruchu na drodze
dwujezdniowej

5.2.4. Droga bez przejazdu

Znak D-4a „droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1) stosuje siê
w celu oznaczenia wjazdu na drogê, której przeciwleg³y
koniec nie ma po³¹czenia z inn¹ drog¹. Stosuje siê go tak¿e
na drodze, która ma po³¹czenia z innymi drogami, ale tworz¹
one uk³ad zamkniêty, a wyjazd z obszaru jest mo¿liwy tylko

w miejscu wjazdu. Przyk³ady zastosowania znaków D-
4a pokazano na rysunku 5.2.4.2. Znak D-4a umieszcza
siê bezpoœrednio za skrzy¿owaniem.

Rys. 5.2.4.1. Znak D-4a

Rys. 5.2.4.2. Zastosowanie znaków D-4a

Zaleca siê stosowanie znaku D-4b przy zmianach orga-
nizacji ruchu powoduj¹cych czasow¹ nieprzejezdnoœæ
drogi oraz w sytuacjach, gdy znak D-4a mo¿e byæ trudny
do zauwa¿enia przez kieruj¹cych.

Rys. 5.2.4.3. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z prawej
strony
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Znak D-4b „wjazd na drogê bez przejazdu” (rys. 5.2.4.3)
stosuje siê w celu uprzedzenia, ¿e droga znajduj¹ca siê
za skrzy¿owaniem jest drog¹ bez przejazdu. Znak D-4b
umieszcza siê przed skrzy¿owaniem z tak¹ drog¹. W
zale¿noœci od warunków lokalnych mo¿e on byæ
uzupe³nieniem znaku D-4a lub wystêpowaæ samodzielnie,
je¿eli wjazd mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu
(rys. 5.2.4.4).

Rys. 5.2.4.4. Zastosowanie znaku D-4b

Stosownie do sytuacji na skrzy¿owaniu znak D-4b mo¿e
wskazywaæ drogê bez przejazdu po³o¿onego po prawej
lub lewej stronie (rys. 5.2.4.5).

Rys. 5.2.4.5. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z
lewej strony

5.2.5. Pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi

Znak D-5 „pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi”
(rys. 5.2.5.1) stosuje siê w celu poinformowania
kieruj¹cych o pierwszeñstwie wjazdu na zwê¿ony odcinek
drogi przed pojazdami jad¹cymi z przeciwnego kierunku.
Znak D-5 umieszcza siê w odleg³oœci do 20 m przed

pocz¹tkiem zwê¿onego odcinka drogi, którego prze-
ciwleg³y kraniec zosta³ oznakowany znakiem B-31.
Zasady ustalania pierwszeñstwa na zwê¿onym od-
cinku drogi podano w punkcie 3.2.32, a oznakowanie
takiego odcinka pokazano na rysunku 3.2.16.2.

Rys. 5.2.5. 1. Znak D-5

5.2.6. Przejœcie dla pieszych i przejazd dla
rowerzystów

5.2.6.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.6.1. Znak D-6

Znak D-6 „przejœcie dla pieszych” (rys. 5.2.6.1) stosuje siê
w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przecho-
dzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchniê przejœcia
stanowi czêœæ drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.

Rys. 5.2.6.2. Znak D-6a

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.2) stosu-
je siê w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do
przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzch-
niê przejazdu stanowi czêœæ drogi wyznaczona znakiem
poziomym P-11.
Znak D-6b „przejœcie dla pieszych i przejazd dla rowerzy-
stów” (rys. 5.2.6.3) stosuje siê w celu oznaczenia miejsca
przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca
przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi.
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Powierzchniê przejœcia i przejazdu wyznacza siê znaka-
mi poziomymi P-10 i  P-11 umieszczonymi obok siebie.
Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza siê w odleg³oœci do
0,5 m od krawêdzi przejœcia lub przejazdu od strony
nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Rys. 5.2.6.3. Znak D-6b

Na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych za-
leca siê stosowanie znaku dwustronnego, a przy
jezdniach jednokierunkowych znaki D-6, D-6a i
D-6b nale¿y powtarzaæ po lewej stronie (rys. 5.2.6.4).

Rys. 5.2.6.4. Oznakowanie przejœcia dla pieszych na drodze
dwujezdniowej

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o sze-
rokoœci ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych
o szerokoœci ponad 10 m zaleca siê umieszczenie dodatko-
wo znaków D-6, D-6a i D-6b nad jezdni¹. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych, b¹dŸ o du¿ej wypadkowo-
œci, dopuszcza siê nanoszenie lic znaków D-6, D-6a i
D-6b na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-
zielonej  lub pomarañczowej.
Dla oznaczenia miejsca przejœæ dla pieszych szcze-
gólnie uczêszczanych przez dzieci pod znakiem D-6
lub D-6b umieszcza siê tabliczkê T-27.

Rys. 5.2.6.5. Tabliczka T-27

Tabliczka T-27 (rys. 5.2.6.5) ma kszta³t kwadratu o boku
d³ugoœci 450 mm. Tabliczki te mo¿na stosowaæ w celu
dodatkowego poinformowania i ostrze¿enia kieruj¹cych
pojazdami o tym, ¿e z przejœcia w znacznym stopniu ko-
rzystaj¹ dzieci. Znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27
umieszcza siê przy przejœciach w bezpoœrednim s¹siedztwie
wyjœæ z obiektów, do których uczêszczaj¹ dzieci w wieku
od 7 do 15 lat. Tabliczka T-27 nie mo¿e wystêpowaæ sa-
modzielnie bez znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza siê
wykonanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluore-
scencyjnej ¿ó³to-zielonej lub pomarañczowej.
Ustalenie przejœæ podlegaj¹cych oznakowaniu tabliczk¹
powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹ warunków
lokalnych, a liczba tego typu przejœæ powinna byæ ogra-
niczona. Przejœcie dla pieszych nie mo¿e byæ wyznaczone
w osi wyjœcia ze szko³y.
Przyk³ad oznakowania przejœæ przy szkole pokazano na
rysunku 5.2.6.6.

Rys. 5.2.6.6. Oznakowanie przejœæ dla pieszych przy szkole
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5.2.6.2. Zasady lokalizowania przejœæ dla pieszych

Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejœcia dla pieszych
nale¿y dokonaæ po przeprowadzeniu analizy warunków dro-
gowych i ruchowych oraz mo¿liwoœci zapewnienia bezpie-
czeñstwa uczestnikom ruchu uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:
– Ÿród³a i cele ruchu pieszych,
– kierunki ruchu pieszych,
– rozk³ad ruchu pieszych w ci¹gu doby,
– natê¿enie ruchu pieszych,
– natê¿enie ruchu ko³owego na drodze, przez któr¹ wy-

znaczone ma byæ przejœcie,
– geometriê drogi.
Potrzebê wyznaczenia przejœcia oraz jego lokalizacjê
nale¿y z tego wzglêdu szczegó³owo przeanalizowaæ i
dokonaæ wyboru stosuj¹c poni¿sze zasady:
a) poza obszarami zabudowanymi przejœcia nale¿y wy-

znaczaæ na obci¹¿onych ruchem pieszym skrzy¿owa-
niach oraz rejonach przystanków autobusowych, szkó³,
zak³adów pracy, itp.,

b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejœæ przez
drogi dwujezdniowe lub wyodrêbnione z jezdni torowiska
tramwajowe w rejonach podanych w punkcie a) jest
niezbêdne,

c) przejœcia powinny koncentrowaæ mo¿liwie najwiêksz¹
liczbê pieszych przekraczaj¹cych drogê, przy czym
lokalizacja tych przejœæ powinna uwzglêdniaæ najkrót-
sz¹ drogê miêdzy Ÿród³em a celem ruchu pieszych,

d) przejœcia nale¿y lokalizowaæ przede wszystkim przy
skrzy¿owaniach dróg,

e) odleg³oœci miêdzy przejœciami poza obszarem zabudowa-
nym nie powinny byæ mniejsze ni¿ 500 m, a w obszarze
zabudowanym:
– 100 m na drogach jednojezdniowych,
– 200 m na drogach dwujezdniowych,

f) przejœcia miêdzy skrzy¿owaniami nale¿y lokalizowaæ
w miejscach zapewniaj¹cych wzajemn¹ widocznoœæ
pieszych i kieruj¹cych pojazdami; nie nale¿y wyznaczaæ
przejœæ za wzniesieniami, na ³ukach poziomych i za tymi
³ukami, w miejscach zas³oniêtych przez budynki, zieleñ
lub inne obiekty znajduj¹ce siê przy drodze,

g) przejœcia w miastach nale¿y wyznaczaæ w zasadzie tyl-
ko przez ulice uk³adu podstawowego uznane za trasy z
pierwszeñstwem; przez pozosta³e ulice dopuszcza siê
wyznaczanie przejœæ w rejonach szkó³ i innych obiek-
tów, do których uczêszczaj¹ dzieci, lub zak³adów prze-
mys³owych, gdzie wystêpuje du¿a koncentracja ruchu
pieszych,

h) wyznaczaj¹c przejœcia w rejonie przystanków komuni-
kacji zbiorowej nale¿y, je¿eli to tylko mo¿liwe,
uwzglêdniæ nastêpuj¹c¹ jego lokalizacjê w stosunku do
znaku oznaczaj¹cego przystanek:
– przed znakiem D-15 lub D-16 (rys. 5.2.6.7.a),
– za znakiem D-17 (rys 5.2.6.7.b),

i) lokalizuj¹c przejœcia na skrzy¿owaniach nale¿y wy-
znaczaæ je na wszystkich jezdniach, w poprzek któ-
rych dopuszczone zosta³o przekroczenie jezdni; w
sytuacjach wynikaj¹cych z warunków ruchu mo¿-
na wyznaczyæ przejœcia nie na wszystkich wlotach,
co pokazano na rysunku 5.2.6.8.

Rys. 5.2.6.7. Wyznaczanie przejœæ dla pieszych w rejonie
przystanków

a) autobusowych

b) tramwajowych
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Je¿eli nawierzchnia jezdni nie nadaje siê do umieszczenia
znaku poziomego oznaczaj¹cego przejœcie dla pieszych,
a istnieje potrzeba ustalenia przejœcia, przejœcie to mo¿na
wyznaczyæ tylko znakami D-6 umieszczaj¹c je po obu
stronach drogi. Zaleca siê, aby by³y to znaki dwustronne.

Rys. 5.2.6.9. Oznakowanie przejœæ dla pieszych na
skrzy¿owaniu typu „T”

Rys. 5.2.6.10. Oznakowanie przejœæ dla pieszych oddalonych
od skrzy¿owania

Rys. 5.2.6.8. Wyznaczenie przejœæ dla pieszych nie na
wszystkich wlotach na skrzy¿owanie

Na przejœciach wyznaczonych na drogach jednojez-
dniowych dwukierunkowych nale¿y w miarê
mo¿liwoœci wydzieliæ w okolicy osi jezdni miejsce da-
j¹ce pieszemu mo¿liwoœæ zatrzymania siê, tzw. azyl.

5.2.6.3. Zasady stosowania znaku D-6

Znak D-6 nale¿y stosowaæ przy wszystkich przejœciach
dla pieszych.
Je¿eli przejœcie zosta³o wyznaczone na drodze, na której
dopuszczalna prêdkoœæ pojazdów jest wiêksza od 60 km/h
lub na odcinku miêdzywêz³owym to nale¿y dodatkowo sto-
sowaæ znaki A-16 wed³ug zasad podanych w punkcie 2.2.18.
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Rys. 5.2.6.11. Przejœcie dla pieszych wyznaczone w celu
przeprowadzenia rowerów przez jezdniê na
odcinku miêdzy skrzy¿owaniami

Rys. 5.2.6.12. Przejœcie dla pieszych wyznaczone na skrzy¿owaniu na wlocie z pierwszeñstwem w celu przeprowadzenia rowerów

5.2.6.4. Zasady lokalizacji przejazdów
dla rowerzystów

Wybór miejsca przejazdu dla rowerzystów nale¿y dokony-
waæ stosownie do istniej¹cej sieci dróg dla rowerów.
Przejazdy dla rowerzystów nale¿y wyznaczaæ na skrzy¿o-
waniach dróg, w miejscach zapewniaj¹cych wzajemn¹
widocznoœæ rowerzystów i kieruj¹cych pojazdami. W przy-
padku gdy wzajemna widocznoœæ nie jest zapewniona nale¿y
zastosowaæ œrodki spowalniaj¹ce ruch rowerowy, tak aby
wjazd na przejazd dla rowerzystów nastêpowa³ z niewielk¹
prêdkoœci¹. Poza skrzy¿owaniami przejazdy dla rowerzy-
stów wyznacza siê wyj¹tkowo na obszarze zabudowanym
w przypadkach, gdy ze wzglêdu na warunki terenowe za-
chodzi koniecznoœæ przeprowadzenia ci¹gu rowerowego
na drug¹ stronê drogi. Zaleca siê w takich wypadkach przed
wjazdem na jezdniê umieszczenie znaku C-13a „koniec
drogi dla rowerów”, a na jezdni wyznaczenie przejœæ dla
pieszych, tak aby rowery by³y przeprowadzane przez jezd-
niê (rys. 5.2.6.11). Przejazdy dla rowerzystów w poprzek
drogi, której nadano pierwszeñstwo znakiem D-1 nale¿y
w miarê mo¿liwoœci wyznaczyæ na skrzy¿owaniach o ru-
chu kierowanym sygnalizacj¹ œwietln¹ obok przejœæ dla
pieszych stosuj¹c znak D-6b.
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Poza obszarem zabudowanym przejazdy dla rowerzy-
stów mo¿na wyznaczaæ tylko na skrzy¿owaniach. Je¿eli
ci¹g rowerowy przekracza drogê z pierwszeñstwem, na
drodze dla rowerów nale¿y zastosowaæ œrodki spowal-
niaj¹ce ruch, a bezpoœrednio przed wjazdem na jezdniê
zakoñczyæ drogê dla rowerów poprzez umieszczenie
znaku C-13a, tak aby rowery by³y przeprowadzane
przez drogê z pierwszeñstwem (rys. 5.2.6.12).

5.2.6.5. Zasady stosowania znaków D-6a i D-6b

Znaki D-6a i D-6b stosuje siê w ka¿dym przypadku,
gdy na jezdni zosta³ wyznaczony przejazd dla rowe-
rzystów wystêpuj¹cy samodzielnie lub obok przejœcia
dla pieszych. Przejazdy dla rowerzystów nale¿y wy-
znaczaæ na jezdni za pomoc¹ znaku poziomego P-11.

5.2.7. Droga ekspresowa

Rys. 5.2.7.1. Znak D-7

Znak D-7 „droga ekspresowa” (rys. 5.2.7.1) stosuje siê
w celu oznaczenia pocz¹tku lub kontynuacji drogi eks-
presowej.
Znaki D-7 umieszcza siê:
– na pocz¹tku drogi ekspresowej,
– na pocz¹tkach ³¹cznic wjazdowych lub na innych

drogach dojazdowych do dróg ekspresowych.
Znak D-7 z tabliczk¹ T-1a umieszcza siê na drodze
ogólnodostêpnej, której przed³u¿eniem jest droga eks-
presowa w odleg³oœci 1000 m przed jej pocz¹tkiem
oraz dodatkowo za ostatnim skrzy¿owaniem znajdu-
j¹cym siê w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1000 m od
pocz¹tku drogi ekspresowej.
Je¿eli wjazd na drogê ekspresow¹ nastêpuje z drogi
le¿¹cej w obszarze zabudowanym to pod znakiem
D-7 umieszcza siê znak D-43 „koniec obszaru za-
budowanego”. Znak D-7 umieszcza siê na tablicach
przeddrogowskazowych i drogowskazach tablico-
wych, kieruj¹cych ruch do drogi ekspresowej,
umieszczonych na drodze, z której nastêpuje wjazd
na drogê ekspresow¹.
Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd któr¹
pobierana jest op³ata, stosuje siê dodatkowe oznako-
wanie zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2.9.

5.2.8. Koniec drogi ekspresowej

Rys. 5.2.8.1. Znak D-8

Znak D-8 „koniec drogi ekspresowej” (rys. 5.2.8.1)
stosuje siê w celu oznaczenia koñca drogi przeznaczonej
tylko dla ruchu pojazdów samochodowych, oznaczonej
przy wjazdach znakiem D-7.
Znak D-8 umieszcza siê na koñcu drogi ekspresowej
oraz na ³¹cznicach wyjazdowych z drogi ekspresowej.
Je¿eli droga ekspresowa prowadzi do przejœcia
granicznego, wtedy znak D-8 umieszcza siê przed
znakiem A-30 z tabliczk¹ T-17 wskazuj¹c¹ granicê
pañstwa. Je¿eli droga ekspresowa koñczy siê na
skrzy¿owaniu lub na odcinku miêdzywêz³owym, np.
na przejœciu granicznym, w odleg³oœci 1000 m  przed
jej koñcem umieszcza siê znak D-7 z tabliczk¹ T-1a.

5.2.9. Autostrada

Rys. 5.2.9.1. Znak D-9

Znak D-9 „autostrada” (rys. 5.2.9.1) stosuje siê w celu
oznaczenia pocz¹tku lub kontynuacji autostrady. Znak
D-9 umieszcza siê:
– na pocz¹tku jezdni g³ównej autostrady,
– na pocz¹tkach ³¹cznic wjazdowych.
Znak D-9 z tabliczk¹ T-1a umieszcza siê na drodze ogól-
nodostêpnej, której przed³u¿eniem jest autostrada, w
odleg³oœci 1000 m przed jej pocz¹tkiem oraz dodatkowo
za ostatnim skrzy¿owaniem znajduj¹cym siê w odleg³o-
œci mniejszej ni¿ 1000 m od pocz¹tku autostrady.
Je¿eli wjazd na autostradê nastêpuje z drogi le¿¹cej w
obszarze zabudowanym to pod znakiem D-9 umiesz-
cza siê znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego”.
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Znak D-9 z tabliczk¹ T-28 (rys. 5.2.9.2) umieszcza siê na
pocz¹tku ³¹cznic wjazdowych na p³atny odcinek autostra-
dy oraz na jezdni g³ównej autostrady bezp³atnej na ostatnim
wêŸle przed punktem poboru op³at. W odleg³oœci 1000 m
przed znakiem D-9 z tabliczk¹ T-28 umieszczonym na jezd-
ni g³ównej, umieszcza siê dodatkowo znak D-9 z
tabliczkami T-28 i T-1a.

Rys. 5.2.9.2. Tabliczka T-28

Na pocz¹tku odcinka autostrady bezp³atnej bêd¹cej konty-
nuacj¹ autostrady p³atnej umieszcza siê znak D-9 z
tabliczk¹ T-28a (rys. 5.2.9.3) wskazuj¹c¹ koniec odcinka
autostrady, za przejazd którym pobierana jest op³ata.

Rys. 5.2.9.3. Tabliczka T-28a

Znak D-9 umieszcza siê obok znaku E-15c z numerem
autostrady, na tablicach przeddrogowskazowych i dro-
gowskazach tablicowych umieszczonych na drodze, z
której nastêpuje wjazd na autostradê.
W przypadku autostrady p³atnej pod znakami D-9  i E-15c
umieszcza siê napis „P³atna” jak na tabliczce  T-28.

5.2.10. Koniec autostrady

Rys. 5.2.10.1. Znak D-10

Znak D-10 „koniec autostrady” (rys. 5.2.10.1) stosuje
siê w celu oznaczenia koñca autostrady.
Znak D-10 umieszcza siê na koñcu jezdni g³ównej auto-
strady i ³¹cznicach wyjazdowych z autostrady. Je¿eli
autostrada prowadzi do przejœcia granicznego, wtedy znak
D-8 umieszcza siê pod znakiem A-30 z tabliczk¹ T-17 wska-
zuj¹c¹ granicê pañstwa.

Je¿eli autostrada koñczy siê na skrzy¿owaniu lub na
odcinku miêdzywêz³owym, np. na przejœciu granicznym,
w odleg³oœci 1000 m przed jej koñcem umieszcza siê znak
D-7 z tabliczk¹ T-1a.

5.2.11. Pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów

Rys. 5.2.11.1. Znak D-11

Znak D-11 „pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów” (rys.
5.2.11.1) stosuje siê w celu oznaczenia pocz¹tku pasa prze-
znaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) komunikacji
publicznej, znajduj¹cego siê po prawej stronie.
Znak D-11 powinien mieæ wymiary takie jak ustalono dla
znaków du¿ych. Znak D-11 umieszcza siê obok jezdni,
w miejscu, od którego obowi¹zywaæ ma zakaz porusza-
nia siê po wyznaczonym pasie ruchu innych pojazdów
ni¿ autobusy lub trolejbusy.
Je¿eli na tym pasie dopuszcza siê tak¿e ruch innych pojaz-
dów, to na znaku D-11 pod napisem BUS nale¿y umieœciæ
napis okreœlaj¹cy rodzaj takich pojazdów np. TAXI. Dopusz-
czenie do poruszania siê po pasie ruchu dla autobusów innych
pojazdów powinno byæ ograniczone w takim stopniu, aby
pojazdy te nie powodowa³y utrudnienia ruchu autobusów
(trolejbusów), dla których pas jest przeznaczony.
Je¿eli konieczne jest wydzielenie tego pasa po lewej stro-
nie jezdni, to nale¿y stosowaæ odmianê znaku D-11 (D-11a)
wed³ug rysunku 5.2.11.2.

Rys. 5.2.11.2. Znak D-11a

Wydzielenie pasów ruchu tylko dla autobusów (trolejbu-
sów) jest jednym ze œrodków usprawniaj¹cych ruch tych
pojazdów na obci¹¿onych ruchem ulicach i przyczynia
siê do poprawy regularnoœci ich kursowania. Stosowanie
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wydzielonych pasów ruchu powinno byæ poprzedzone
wszechstronn¹ analiz¹ warunków ruchu na jezdni,
uwzglêdniaj¹c¹ oprócz natê¿enia ruchu ró¿nych rodza-
jów pojazdów tak¿e czas przejazdu i czas zatrzymañ.
Szczegó³owe pomiary tych parametrów nale¿y wykonaæ
przed wyznaczeniem pasów i po ich wyznaczeniu, w celu
okreœlania efektywnoœci zastosowanego rozwi¹zania.
Wydzielanie pasów ruchu mo¿e byæ stosowane w zró¿ni-
cowanym zakresie. Gdy ruch odbywa siê doœæ swobodnie
a wystêpuj¹ tylko punktowe utrudnienia w przejeŸdzie
pojazdów komunikacji publicznej, wówczas zaleca siê
wydzielanie pasów tylko na krótkich odcinkach w rejo-
nach wystêpuj¹cych w ruchu utrudnieñ. Mo¿na przy tym
stosowaæ inne zmiany w organizacji ruchu, jak np. ogra-
niczenie postoju lub zatrzymania pojazdów, eliminacjê
skrêtów, eliminacjê innych pojazdów z pewnych odcin-
ków jezdni, itp. Na skrzy¿owaniach, na których ruch jest
kierowany przy u¿yciu sygnalizacji œwietlnej, d³ugoœæ wy-
dzielonego pasa ruchu powinna przekraczaæ d³ugoœæ
kolejki pojazdów tworz¹cych siê na s¹siednich pasach
ruchu. Je¿eli trudne warunki ruchu wystêpuj¹ na kilku
s¹siednich skrzy¿owaniach i powoduj¹ blokowanie od-
cinków miêdzy nimi, to pas ruchu dla autobusów mo¿e
byæ przeprowadzony przez kilka s¹siednich skrzy¿owañ.
Przeznaczenie czêœci jezdni dla zbiorowej komunikacji
publicznej i pozostawienie na pozosta³ej czêœci ruchu
innych pojazdów, mo¿e byæ uzasadnione nawet wówczas,
gdy dla tych pojazdów pozostaje tylko jeden pas ruchu.
Zale¿y to od liczby autobusów i przewo¿onych pasa¿e-
rów. Minimalne natê¿enie ruchu autobusów, przy którym
straty czasu ponoszone przez jad¹cych innymi pojazdami
s¹ równowa¿one przez korzyœci pasa¿erów komunikacji
zbiorowej - zale¿y od stopnia nasycenia wlotów na skrzy-
¿owaniu z sygnalizacj¹ œwietln¹ kieruj¹c¹ ruchem. Przy
wysokim stopniu nasycenia (3000 pojazdów na godzinê
sygna³u zielonego na dwóch pasach, odpowiada nasyce-
niu 0,95), stosowanie wydzielonych pasów jest uzasadnione
nawet przy ma³ym ruchu autobusów.
Je¿eli sytuacje lokalne nie zmuszaj¹ do stosowania in-
nych œrodków, to dla autobusów (trolejbusów) nale¿y
wydzielaæ prawy skrajny pas jezdni. Wydzielenie pasa po
lewej stronie mo¿e byæ uzasadnione skrêcaniem autobu-
sów (trolejbusów) w lewo lub jazd¹ na wprost przy
obowi¹zuj¹cym zakazie skrêtu w lewo. Dla oznakowania
wydzielonych czêœci jezdni dla autobusów (trolejbusów)
w kierunku przeciwnym do ruchu pozosta³ych pojazdów
stosuje siê znaki B-2 i F-18b zgodnie z zasadami opisa-
nymi w punktach 3.2.2 i 7.2.18.

5.2.12. Pas ruchu dla autobusów

Znak D-12 „pas ruchu dla autobusów” (rys. 5.2.12.1)
stosuje siê w celu potwierdzenia wystêpowania takiego pasa
na ca³ym odcinku miêdzy skrzy¿owaniami.

Znak D-12 powinien mieæ wymiary takie, jak ustalono dla
znaków du¿ych; stosuje siê go, gdy d³ugoœæ odcinka pasa
dla autobusów miêdzy skrzy¿owaniami przekracza 400 m
oraz umieszcza obok jezdni w po³owie tego odcinka.

Rys. 5.2.12.1. Znak D-12

Rys. 5.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów

Informacjê potwierdzaj¹c¹ wystêpowanie pasa ruchu
dla autobusów mo¿na stosowaæ tak¿e nad jezdni¹. Znak
D-12 umieszczony nad jezdni¹ ma wymiary takie jak
ustalono dla znaków œrednich.
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Je¿eli wydziela siê lewy pas jezdni, to na znaku D-12 napis
BUS i symbol autobusu umieszcza siê po lewej stronie
tarczy znaku. Odpowiednio zamienia siê równie¿ linie
oznaczaj¹ce krawêdŸ jezdni i pas ruchu, analogicznie jak
pokazano na rysunku 5.2.11.2.
Je¿eli pas ruchu dla autobusów koñczy siê przed skrzy-
¿owaniem, to na koñcu pasa stosuje siê znak D-12 z
tabliczk¹ T-3a.
Pas ruchu dla autobusów oddziela siê od s¹siedniego, ogól-
nodostêpnego pasa ruchu znakami poziomymi (lini¹
przerywan¹ lub ci¹g³¹). Przyk³ad zastosowania znaków
D-11 i D-12 do oznakowania pasa ruchu dla autobusów
pokazano na rysunku 5.2.12.2.

5.2.13. Dodatkowe pasy ruchu

5.2.13.1. Zasady ogólne

Dodatkowe pasy ruchu na odcinkach pomiêdzy skrzy¿o-
waniami stosuje siê na tych drogach, na których wystêpuj¹
wzniesienia powoduj¹ce znaczne zmniejszenie prêdkoœci
samochodów ciê¿arowych. Dodatkowe pasy ruchu stosu-
je siê tak¿e na odcinkach dróg dwukierunkowych poza
wzniesieniami w celu zwiêkszenia mo¿liwoœci wyprzedza-
nia. Dodatkowy pas ruchu na jezdni jednokierunkowej
powinien wystêpowaæ po lewej stronie jezdni. Na jezdni
dwukierunkowej dodatkowy pas ruchu powinien wystê-
powaæ jako pas œrodkowy oddzielony od pasa dla
przeciwnego kierunku ruchu lini¹ podwójn¹ ci¹g³¹.

Rys. 5.2.13.1. Znak D-13

Na odcinkach oznakowanych znakiem D-13 „pocz¹tek pasa
ruchu powolnego” (rys. 5.2.13.1) nale¿y zastosowaæ ozna-
kowanie jak w punkcie 5.2.13.2,  ewentualnie dla jezdni
dwukierunkowych zastosowaæ przekrój dwupasowy.

5.2.13.2. Pocz¹tek pasa ruchu

Znak D-13a „pocz¹tek pasa ruchu” (rys. 5.2.13.2) stosu-
je siê w celu wskazania pocz¹tku dodatkowego pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a wskazuje
siê rzeczywist¹ liczbê pasów ruchu. Znak D-13a
umieszcza siê w odleg³oœci do 100 m przed pocz¹tkiem
dodatkowego pasa ruchu. Zaleca siê umieszczenie do-
datkowo znaku D-13a z tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do
400 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu.

Rys. 5.2.13.2. Znak D-13a

Rys. 5.2.13.3. Znak D-13b

Znak D-13b „pocz¹tek pasa ruchu na jezdni dwukie-
runkowej” (rys. 5.2.13.3) stosuje siê w celu wskazania
pocz¹tku dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukie-
runkowej. Znak D-13b umieszcza siê w odleg³oœci do
50 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu. Za-
leca siê umieszczenie dodatkowo znaku D-13b z
tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do 200 m przed pocz¹t-
kiem dodatkowego pasa ruchu. Na odcinku o trzech
pasach ruchu w odleg³oœciach co 300 - 500 m umiesz-
cza siê znaki F-15 wskazuj¹ce niesymetryczny podzia³
jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu.
Znaki D-13a i D-13b powinny mieæ wymiary takie jak usta-
lono dla znaków wielkich lub du¿ych. Znaki wielkie stosuje
siê na autostradach, a znaki du¿e na pozosta³ych drogach.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje siê na wzniesieniach, na
których wystêpuje znaczne zmniejszenie prêdkoœci samo-
chodów ciê¿arowych.
Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na wznie-
sieniu nale¿y uwzglêdniæ:
– wartoœæ pochylenia pod³u¿nego drogi,
– d³ugoœæ odcinka wzniesienia,
– natê¿enie ruchu pojazdów,
– udzia³ w ruchu samochodów ciê¿arowych i ci¹gników

rolniczych.
Minimalna d³ugoœæ dodatkowego pasa ruchu wynosi
500 m.
Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje siê na
odcinkach jezdni dwukierunkowych, których nawierzch-
nia pozwala na wyznaczenie trzech pasów ruchu.
Dodatkowe pasy ruchu na jezdniach dwukierunkowych
wyznacza siê poza skrzy¿owaniami na odcinkach, na
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których nie wystêpuje ruch pieszych i rowerzystów lub
odbywa siê on poza jezdni¹. Na odcinkach, na których
zastosowano dodatkowe pasy ruchu oznaczone znakiem
D-13a lub D-13b, nie dopuszcza siê wyznaczenia przejœæ
dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Na odcin-
kach dróg z dodatkowymi pasami ruchu nie powinny
wystêpowaæ zjazdy. W przypadku wystêpowania zjazdu
na jezdni dwukierunkowej nie dopuszcza siê mo¿liwoœci
skrêcania w lewo ze zjazdu na drogê oraz z drogi do zjazdu.

Rys. 5.2.13.4. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej:

a) z poszerzeniem jezdni z lewej strony

Dodatkowe pasy ruchu poza wzniesieniami zaleca siê
stosowaæ naprzemiennie, w celu wyznaczenia dla obu
kierunków ruchu odcinków zapewniaj¹cych bezpieczne wy-
przedzania.
Dla dodatkowych pasów ruchu stosowanych naprze-
miennie na jezdniach dwukierunkowych zaleca siê
stosowanie pasów d³ugoœci 800 - 1000 m. Przyk³ad
oznakowania dodatkowego pasa ruchu na jezdni jed-
nokierunkowej pokazano na rys. 5.2.13.4, a na jezdni
dwukierunkowej na rys. 5.2.13.5.

b) z poszerzeniem jezdni z prawej strony
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Rys. 5.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni dwukierunkowej

5.2.14. Koniec pasa ruchu

Rys. 5.2.14.1. Znak D-14

Znak D-14 „koniec pasa ruchu” (rys. 5.2.14.1) stosuje siê
w celu oznaczenia koñca pasa ruchu le¿¹cego po prawej
stronie jezdni. Znak stosuje siê gdy na jezdni o co najmniej
dwóch pasach ruchu w kierunku, którego dotyczy znak,
koñczy siê prawy pas ruchu. Znaku nie stosuje siê w celu
oznakowania pasa w³¹czania na wêŸle lub skrzy¿owaniu.
Znak D-14 mo¿e  byæ stosowany wyj¹tkowo w sytuacjach,
gdy warunki terenowe wymuszaj¹ zmniejszenie liczby
pasów ruchu poprzez zakoñczenie prawego pasa ruchu.
Jako zasadê nale¿y przyjmowaæ zmniejszenie liczby pa-
sów ruchu poprzez zakoñczenie lewego pasa ruchu.

Rys. 5.2.14.2. Znak D-14a

W celu oznaczenia koñca lewego pasa ruchu na odcinku
jezdni jednokierunkowej dwupasowej stosuje siê znak
D-14a „koniec lewego pasa ruchu” (rys. 5.2.14.2).
W przypadku koñca lewego pasa ruchu na jezdni o wiêcej
ni¿ dwóch pasach ruchu stosuje siê odmianê znaku D-14a
wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ liczbê pasów ruchu (rys. 5.2.14.3).
Dla wskazania koñca dodatkowego pasa ruchu na jezdni
dwukierunkowej stosuje siê znak D-14b „koniec wewnêtrz-
nego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” (rys. 5.2.14.4).

Rys. 5.2.14.3. Znak D-14a wskazuj¹cy koniec lewego pasa
ruchu na jezdni trzypasowej

Rys. 5.2.14.4. Znak D-14b
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Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny byæ umieszczone
w odleg³oœci:
– 100 ÷ 150 m przed koñcem pasa ruchu na drogach

o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej ni¿ 60 km/h,
– 50 ÷ 100 m przed koñcem pasa ruchu na drogach

o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h.
Znak D-14a powinien byæ powtórzony po lewej stronie jezdni.
Wymiary oraz zasady stosowania w zale¿noœci od rodza-
ju drogi s¹ analogiczne jak dla znaku D-13a. Na drogach
dwupasowych o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h,
dopuszcza siê stosowanie znaków D-14, D-14a o wymia-
rach jak dla znaków œrednich.
Przyk³ad zastosowania znaków D-14a i D-14b do ozna-
kowania dodatkowego pasa ruchu pokazano na
rysunkach 5.2.13.4 i 5.2.13.5.

5.2.15. Przystanek autobusowy

Rys. 5.2.15.1. Znak D-15

Znak D-15 „przystanek autobusowy” (rys. 5.2.15.1) sto-
suje siê w celu oznaczenia przystanku dla autobusów
komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza ponadto miej-
sce zatrzymywania siê innych ni¿ autobusy pojazdów
samochodowych, wykonuj¹cych odp³atny przewóz osób
na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do prze-
wozu dzieci do szkó³ i przedszkoli.
Znak D-15 powinien mieæ wymiary takie, jak ustalono dla
znaków œredniej wielkoœci, jednak poza drogami krajowy-
mi dopuszcza siê stosowanie znaków o wymiarach jak
dla grupy wielkoœci mini.
Na znaku D-15 nie dopuszcza siê stosowania dodatkowych
napisów lub symboli.
Informacje wskazuj¹ce:
– nazwê przewoŸnika, np. MPK, WPK, MZK, PKS, itp.

lub jego symbol,
– rodzaj przystanku, np. na ¿¹danie, techniczny, dla wsia-

daj¹cych, dla wysiadaj¹cych, itp.,
– nazwê przystanku,
– numery lub oznaczenie linii,
– rozk³ad jazdy,
mo¿na umieszczaæ:
– na niezale¿nych konstrukcjach, s³upkach, itp.,
– na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,
– na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Znaki D-15 umieszcza siê w odleg³oœci od 0,5 do 2,0 m
od krawêdzi jezdni lub krawêdzi zatoki, po tej stronie
jezdni, po której zatrzymuje siê autobus. Je¿eli na przy-
stanku bez zatoki, odcinek jezdni, na którym
zastosowano znak poziomy P-17 „linia przystankowa”
jest d³u¿szy ni¿ 30 m, zaleca siê umieszczanie dwóch
znaków w odleg³oœci 15 m od pocz¹tku i koñca linii.

5.2.16. Przystanek trolejbusowy

Rys. 5.2.16.1. Znak D-16

Znak D-16 „przystanek trolejbusowy” (rys.
5.2.16.1) stosuje siê w celu oznaczenia przystanku dla
trolejbusów. Wymiary oraz zasady stosowania i umiesz-
czania znaków D-16 s¹ analogiczne jak znaków D-15.

5.2.17. Przystanek tramwajowy

Rys. 5.2.17.1. Znak D-17

Znak D-17 „przystanek tramwajowy” (rys. 5.2.17.1)
stosuje siê w celu oznaczenia przystanku dla tramwajów.
Wymiary i zasady stosowania oraz umieszczania znaku
D-17 s¹ takie same jak znaku D-15; jednak je¿eli przysta-
nek jest wyposa¿ony w wyodrêbnion¹ z jezdni wysepkê
dla pasa¿erów, to znak D-17 umieszcza siê na tej wysepce,
a nie przy krawêdzi jezdni.

5.2.18. Parking

Znak D-18 „parking” (rys. 5.2.18.1) stosuje siê w celu
oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów
(zespo³ów pojazdów) z wyj¹tkiem przyczep kempin-
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gowych. Je¿eli na parkingu dopuszczone jest pozosta-
wienie na postoju przyczep kempingowych pod
znakiem D-18 umieszcza siê tabliczkê T-23e. Je¿eli par-
king przeznaczony jes t  do postoju tylko
okreœlonego rodzaju pojazdów, w dolnej czêœci
znaku umieszcza siê symbol pojazdu barwy bia³ej
zgodny z przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub
na znaku F-20.

Rys. 5.2.18.1. Znak D-18

Je¿eli miejsce takie zosta³o specjalnie zbudowane poza
drog¹, to znak D-18 stosuje siê i umieszcza zgodnie
z zasadami dotycz¹cymi znaków oznaczaj¹cych obiekt,
okreœlonymi w punkcie 5.1.
Znak D-18 stosuje siê do oznaczenia pocz¹tku odcinka
chodnika, na którym dopuszczono postój pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie
przekraczaj¹cej 2,5 t.
W razie potrzeby wskazania okreœlonego sposobu
parkowania pojazdów na drodze, pod znakiem D-18
umieszcza siê odpowiedni¹ odmianê tabliczki T-30
podaj¹c¹ sposób ustawiania pojazdów, a mianowicie:

 

Rys. 5.2.18.2. Tabliczka T-30a

– tabliczkê T-30a (rys. 5.2.18.2) oznaczaj¹c¹ postój ca³e-
go pojazdu na chodniku równolegle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.3. Tabliczka T-30b

– tabliczkê T-30b (rys. 5.2.18.3) oznaczaj¹c¹ postój ca³e-
go pojazdu na chodniku prostopadle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.4. Tabliczka T-30c

– tabliczkê T-30c (rys. 5.2.18.4) oznaczaj¹c¹ postój ca-
³ego pojazdu na chodniku skoœnie do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.5. Tabliczka T-30d

– tabliczkê T-30d (rys. 5.2.18.5) oznaczaj¹c¹ postój
na chodniku ko³ami przedniej osi pojazdu prostopa-
dle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.6. Tabliczka T-30e

– tabliczkê T-30e (rys. 5.2.18.6) oznaczaj¹c¹ postój na
chodniku ko³ami przedniej osi pojazdu skoœnie do kra-
wê¿nika,

Rys. 5.2.18.7. Tabliczka T-30f

– tabliczkê T-30f (rys. 5.2.18.7) oznaczaj¹c¹ postój ca³e-
go pojazdu na jezdni prostopadle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.8. Tabliczka T-30g

– tabliczkê T-30g (rys. 5.2.18.8) oznaczaj¹c¹ postój ca³e-
go pojazdu na jezdni skoœnie do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.9. Tabliczka T-30h

– tabliczkê T-30h (rys. 5.2.18.9) oznaczaj¹c¹ postój na
chodniku ko³ami jednego boku pojazdu równolegle do
krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.10. Tabliczka T-30i
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– tabliczkê T-30i (rys. 5.2.18.10) oznaczaj¹c¹ postój ca-
³ego pojazdu na jezdni równolegle do krawê¿nika.

Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi stosuje
siê tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym symbolu.
Je¿eli postój zosta³ wskazany znakami D-18 z tabliczka-
mi T-30, wówczas na koñcu odcinka przeznaczonego do
postoju umieszcza siê znak D-18 z tabliczk¹ T-3a (rys.
5.2.18.11). Oznakowanie takie dopuszcza siê równie¿ w
innych miejscach, w których wystêpuj¹ w¹tpliwoœci co
do miejsca i sposobu parkowania.

Rys. 5.2.18.11. Tabliczka T-3a

Wybór sposobu parkowania pojazdów na drodze wy-
maga szczegó³owego przeanalizowania warunków ruchu
pojazdów, natê¿enia ruchu pieszych, szerokoœci jezdni i
chodników oraz istniej¹cej organizacji ruchu. Niedopusz-
czalne jest wyznaczenie parkowania przy u¿yciu
tabliczek od T-30d do T-30i, je¿eli na jezdni obowi¹zuje
zakaz zatrzymywania siê lub postoju. Parkowanie sko-
œne zaleca siê stosowaæ wówczas, gdy wjazd na
stanowisko mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku. Par-
kowanie pojazdów ca³kowicie na chodniku prostopadle
do krawê¿nika mo¿liwe jest przy szerokoœci chodnika
powy¿ej 6 m, pod warunkiem pozostawienia min. 1,5 m
szerokoœci chodnika dla ruchu pieszego. Parkowanie
pojazdów ca³kowicie na jezdni, skoœne lub prostopad³e,
mo¿na wprowadzaæ na szerokich jezdniach o niewiel-
kim natê¿eniu ruchu. Parkowanie czêœciowo na jezdni,
czêœciowo na chodniku jest rozwi¹zaniem poœrednim,
gdy nie mo¿na dopuœciæ postoju pojazdu ca³kowicie na
chodniku, ze wzglêdu na jego szerokoœæ, a warunki ru-
chu pojazdów umo¿liwiaj¹ postój na jezdni.
Nie nale¿y wyznaczaæ parkingu, choæby czêœciowo, na
chodniku z wysokim krawê¿nikiem. Na odcinkach chod-
nika, gdzie dopuszczone zosta³o parkowanie, zaleca siê
obni¿enie krawê¿nika oraz fizyczne oddzielenie (w miarê
mo¿liwoœci) pojazdów od pieszych.

Rys. 5.2.18.12. Znak D-18a

W dolnej czêœci znaku D-18 dopuszcza siê umieszcze-
nie napisu okreœlaj¹cego rodzaj parkingu, np. leœny,
p³atny, strze¿ony, itp. lub symbol koperty. Znak D-18a
„parking – miejsce zastrze¿one” (rys. 5.2.18.12) ozna-
cza miejsce przeznaczone na postój pojazdu
uprawnionej osoby.
Pod znakiem D-18a mog¹ byæ umieszczone tabliczki okre-
œlaj¹ce u¿ytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których
parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tyl-
ko dla karetek pogotowia, itp., ewentualnie z podaniem w
jakich godzinach wynikaj¹ce st¹d ograniczenia dotycz¹ in-
nych uczestników ruchu. Tabliczki z takimi napisami
nale¿y wykonywaæ analogicznie jak tabliczki do zna-
ków zakazu.
W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju prze-
znaczonego tylko dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej
sprawnoœci ruchowej oraz kieruj¹cego pojazdem prze-
wo¿¹cego tak¹ osobê, pod znakiem D-18a umieszcza
siê tabliczkê T-29 (rys. 5.2.18.13).

Rys. 5.2.18.13. Tabliczka  T-29

Znak D-18b „parking zadaszony” (rys. 5.2.18.14) stosuje
siê w celu wskazania parkingu, na którym miejsca prze-
znaczone do postoju pojazdów znajduj¹ siê w budynku lub
pod wiat¹. W dolnej czêœci znaku D-18b lub na tabliczce
pod znakiem mo¿na umieszczaæ symbole lub napisy ana-
logicznie jak dla znaku D-18.

Rys. 5.2.18.14. Znak D-18b

5.2.19. Postój taksówek

Rys. 5.2.19.1. Znak D-19
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Znak D-19 „postój taksówek” (rys. 5.2.19.1) stosuje
siê w celu oznaczenia pocz¹tku odcinka jezdni prze-
znaczonego tylko dla postoju taksówek osobowych.
Znak D-19 powinien mieæ wymiary: d³ugoœæ podstawy
620 mm, wysokoœæ 300 mm.
Analogicznie jak znak D-19 stosuje siê znak D-19a
„postój taksówek baga¿owych” wed³ug (rys. 5.2.19.2),
w miejscach przeznaczonych na postój taksówek
baga¿owych.

Rys. 5.2.19.2. Znak D-19a

Znak D-19a powinien mieæ wymiary: d³ugoœæ podsta-
wy 620 mm, wysokoœæ 400 mm.
Znaki D-19 i D-19a powinny byæ wykonywane jako dwu-
stronne i umieszczane przy krawê¿niku obok miejsca, na
które podje¿d¿a pierwsza z oczekuj¹cych taksówek.
Postoje taksówek osobowych zaleca siê ustalaæ w rejonach:
– dworców,
– domów towarowych,
– hoteli,
– restauracji,
– obiektów kulturalno-rozrywkowych,
natomiast taksówek baga¿owych, przy:
– domach towarowych,
– sklepach meblowych i przemys³owych,
– magazynach.
Je¿eli to mo¿liwe, postoje te nale¿y wyznaczaæ na ulicach
lokalnych a na ulicach uk³adu podstawowego w
zatokach, tak aby utrudnienia w ruchu innych pojazdów
by³y jak najmniejsze.
D³ugoœæ odcinka przeznaczonego do postoju taksówek
powinna wynikaæ z obserwacji zapotrzebowania na
taksówki w danym rejonie, ale nie powinna byæ mniejsza
od 15 m (trzy taksówki) i wiêksza ni¿ 50 m (dziesiêæ
taksówek). Wiêksza liczba taksówek mo¿e oczekiwaæ na
wyznaczonych placach poza jezdniami.
Je¿eli d³ugoœæ odcinka przeznaczonego do postoju nie zosta³a
okreœlona znakiem D-20 to oznacza to, i¿ postój taksówek
mo¿e odbywaæ siê w odleg³oœci do 20 m od znaku D-19.

5.2.20. Koniec postoju taksówek

Rys. 5.2.20.1. Znak D-20

Znak D-20 „koniec postoju taksówek” (rys. 5.2.20.1)

stosuje siê w celu oznaczenia koñca odcinka jezdni prze-
znaczonego do postoju taksówek osobowych i
umieszcza na jego koñcu.
W celu oznaczenia koñca postoju taksówek baga¿o-
wych stosuje siê znak D-20a „koniec postoju taksówek
baga¿owych” (rys. 5.2.20.2).

Rys. 5.2.20.2.  Znak D-20a

5.2.21. Szpital

Rys. 5.2.21.l. Znak D-21

Znak D-21 „szpital” (rys. 5.2.21.1) stosuje siê w celu ozna-
czenia bliskoœci szpitala. Znak ten oprócz charakteru
informacyjnego zawiera tak¿e nakaz zachowania szcze-
gólnej ostro¿noœci i niepowodowania nadmiernego ha³asu.
Zastosowanie znaku D-21 czyni zbêdnym umieszczanie
w rejonie szpitala znaku B-29. Znak D-21 umieszcza siê
na wszystkich ulicach przylegaj¹cych do szpitala po³o¿o-
nych w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 25 m od granicy tego
obiektu. W celu oznakowania szpitala oddalonego od dro-
gi g³ównej stosuje siê oznakowanie przedstawione na
rysunku 5.1.1.6.

5.2.22. Policja

Rys. 5.2.22.1. Znak D-21a

Znak D-21a „policja” (rys. 5.2.22.1) stosuje siê w celu
wskazania siedziby jednostki policji. Znak umieszcza
siê w pobli¿u siedziby. Znaki wskazuj¹ce kierunek do
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jednostki policji nie znajduj¹cej siê bezpoœrednio przy
drodze mo¿na umieszczaæ na drogach krajowych,
wojewódzkich i powiatowych. Poza obszarem zabu-
dowanym znaki D-21a umieszcza siê w celu wskazania
posterunku policji prowadz¹cego nadzór nad ruchem
drogowym.

5.2.23. Punkt opatrunkowy

Rys. 5.2.23.1. Znak D-22

Znak D-22 „punkt opatrunkowy” (rys. 5.2.23.1) stosu-
je siê w zasadzie poza miastami w celu wskazania
obiektu, w którym uczestnik ruchu mo¿e uzyskaæ po-
moc medyczn¹.

5.2.24. Stacja paliwowa

Rys. 5.2.24.1. Znak D-23

Znak D-23 „stacja paliwowa” (rys. 5.2.24.1) stosuje
siê w celu oznaczenia stacji paliw, na której prowadzona
jest sprzeda¿ paliw do pojazdów samochodowych, w
tym benzyny bezo³owiowej.
Je¿eli stacja paliw prowadzi tak¿e sprzeda¿ gazu do
pojazdów nim napêdzanych, dopuszcza siê umieszczenie
w dolnej czêœci znaku napisu „LPG - GAZ”.
Znak D-23a „stacja paliwowa z gazem do napêdu po-
jazdów” (rys. 5.2.24.2) stosuje siê w celu wskazania
stacji nie prowadz¹cej sprzeda¿y paliw do napêdu po-
jazdów innych ni¿ gaz.

Rys. 5.2.24.2. Znak D-23a

5.2.25. Telefon

Rys. 5.2.25.1. Znak D-24

Znak D-24 „telefon” (rys. 5.2.25.1) stosuje siê poza mia-
stami w celu oznaczenia obiektu z ogólnodostêpnym
aparatem telefonicznym.
Znaku D-24 nie nale¿y umieszczaæ ³¹cznie z innymi
znakami o obiektach, w których na ogó³ znajduj¹ siê
telefony ogólnodostêpne, np. restauracje, hotele, kem-
pingi, itp.
Je¿eli telefon nie jest dostêpny przez ca³¹ dobê, to w
dolnej czêœci znaku podaje siê w jakich godzinach jest
dostêpny.

5.2.26. Poczta

Znak D-25 „poczta” (rys. 5.2.26.1) stosuje siê poza mia-
stami w celu oznaczenia znajduj¹cych siê w pobli¿u
placówek pocztowych.

Rys. 5.2.26.1. Znak D-25
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Je¿eli na poczcie znajduje siê ogólnodostêpny telefon,
na znaku D-25 umieszcza siê symbol s³uchawki tele-
fonicznej (rys. 5.2.26.2).

Rys. 5.2.26.2. Znak D-25 z symbolem s³uchawki telefonicznej

5.2.27. Stacja obs³ugi technicznej

Rys. 5.2.27.1. Znak D-26

Znak D-26 „stacja obs³ugi technicznej” (rys. 5.2.27.1)
stosuje siê w celu oznaczenia zlokalizowanych, przede
wszystkim przy drogach pozamiejskich, zak³adów
us³ugowych prowadz¹cych naprawy pojazdów
samochodowych. Znak umieszcza siê przy takich
zak³adach, które wykonuj¹ naprawy pojazdów ró¿nych
typów, w szczególnoœci dotycz¹ce urz¹dzeñ i zespo³ów
maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo ruchu (hamulce,
uk³ad kierowniczy, oœwietlenie).
Je¿eli zakres us³ug jest ograniczony, to na znaku lub na
tabliczce mo¿na umieœciæ napis okreœlaj¹cy te us³ugi.
Umieszczony w dolnej czêœci znaku symbol lub na-
zwa producenta samochodów oznacza autoryzowan¹
stacjê obs³ugi pojazdów tego producenta.

5.2.28. Wulkanizacja

Znak D-26a „wulkanizacja” (rys. 5.2.28.1) stosuje siê w
celu wskazania zak³adu wulkanizacyjnego. Znak
umieszcza siê przy wjeŸdzie do zak³adu. Znaki
wskazuj¹ce kierunek do zak³adu wulkanizacyjnego
zlokalizowanego w odleg³oœci do 500 m od drogi mo¿na
umieszczaæ na drogach krajowych, wojewódzkich i
powiatowych.

Rys. 5.2.28.1. Znak D-26a

5.2.29. Myjnia

Rys. 5.2.29.1. Znak D-26b

Znak D-26b „myjnia” (rys. 5.2.29.1) stosuje siê w celu
wskazania myjni samochodowej. Zasady stosowania
znaku D-26b s¹ analogiczne do znaku D-26a.

5.2.30. Toaleta publiczna

Rys. 5.2.30.1. Znak D-26c

Znak D-26c „toaleta publiczna” (rys. 5.2.30.1) umiesz-
cza siê przy zlokalizowanych przy drodze
ogólnodostêpnych toaletach. Je¿eli w toalecie znajdu-
je siê urz¹dzenie do opró¿niania toalet zainstalowanych
w autobusach i przyczepach kempingowych, w dolnej
czêœci znaku umieszcza siê napis „BUS” (rys. 5.2.30.2).
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Rys. 5.2.30.2. Znak D-26c z napisem „BUS”

5.2.31. Natrysk

Rys. 5.2.31.1. Znak D-26d

Znak D-26d „natrysk” (rys. 5.2.31.1) stosuje siê w celu
wskazania miejsca zlokalizowanych w obiektach przy
drogach ogólnodostêpnych natrysków.

5.2.32. Bufet lub kawiarnia

Rys. 5.2.32.1. Znak D-27

Znak D-27 „bufet lub kawiarnia” (rys. 5.2.32.1) stosuje
siê poza miastami w celu oznaczenia obiektu, w którym
uczestnicy ruchu mog¹ skorzystaæ z szybkich us³ug ga-
stronomicznych w ograniczonym zakresie.

5.2.33. Restauracja

Znak D-28 „restauracja” (rys. 5.2.33.1) stosuje siê
w celu wskazania lokali przygotowanych do obs³ugi

gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie wiêk-
szym ni¿ lokale oznaczone znakiem D-27. Znaków D-27
i D-28 nie nale¿y umieszczaæ dla oznaczenia obiek-
tów, przy których brak jest zorganizowanych poza
drog¹ miejsc postoju.

Rys. 5.2.33.1. Znak D-28

5.2.34. Hotel (motel)

Rys. 5.2.34.1. Znak D-29

Znak D-29 „hotel (motel)” (rys. 5.2.34.1) stosuje siê w
celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiektów
œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie wynajmu pokoi lub
³ó¿ek na krótki okres czasu. Znaków tych nie nale¿y
umieszczaæ przed obiektami rezerwowanymi w ca³oœci
na d³u¿sze pobyty wypoczynkowe lub zwi¹zanymi z
inn¹ dzia³alnoœci¹, a u¿yczaj¹cymi noclegów uczestni-
kom ruchu tylko sporadycznie.

5.2.35. Obozowisko (kemping)

Znak D-30 „obozowisko (kemping)” (rys. 5.2.35.1) sto-
suje siê w celu wskazania miejsca umo¿liwiaj¹cego
uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samo-
chodu i przyczepy kempingowej. Znakiem tym nale¿y
oznaczaæ takie miejsca, które s¹ wyposa¿one w nie-
zbêdne urz¹dzenia sanitarne, okreœlone odrêbnymi
przepisami.
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Rys. 5.2.35.1. Znak D-30

5.2.36. Obozowisko (kemping) wyposa¿one
w pod³¹czenia elektryczne dla przyczep

Rys. 5.2.36.1. Znak D-31

Znak D-31 „obozowisko (kemping) wyposa¿one w
pod³¹czenia elektryczne dla przyczep” (rys. 5.2.36.1)
stosuje siê w celu oznaczenia kempingów, które
posiadaj¹ pod³¹czenia elektryczne dla przyczep
kempingowych.

5.2.37. Pole biwakowe

Rys. 5.2.37.1. Znak D-32

Znak D-32 „pole biwakowe” (rys. 5.2.37.1) stosuje
siê w celu wskazania lokalizacji miejsc umo¿liwiaj¹-
cych rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy
kempingowej, wyposa¿onych jedynie w nieutwardzo-
ny plac postojowy i proste urz¹dzenia, takie jak: sto³y,
daszki (wiaty) i ustêp.

5.2.38. Schronisko m³odzie¿owe

Rys. 5.2.38.1. Znak D-33

Znak D-33 „schronisko m³odzie¿owe” (rys. 5.2.38.1)
stosuje siê w celu wskazania obiektów tego typu okre-
œlonych odrêbnymi przepisami przez Polskie
Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych lub inn¹ or-
ganizacjê.

5.2.39. Punkt informacji turystycznej

Rys. 5.2.39.1. Znak D-34

Znak D-34 „punkt informacji turystycznej” (rys.
5.2.39.1) stosuje siê w celu wskazania uczestnikom
ruchu obiektów, w których zorganizowana jest infor-
macja turystyczna zapewniona przez personel. Znaków
tych nie nale¿y stosowaæ do oznaczenia punktów z in-
formacj¹ wizualn¹ (mapy, plakaty, schematy, wykazy
adresów, itp.), umieszczonej, np. na parkingach przy-
dro¿nych.

5.2.40. Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogowym”
(rys. 5.2.40.1) stosuje siê w celu poinformowania jad¹-
cych o mo¿liwoœci uzyskania przez radio informacji
dotycz¹cych warunków ruchu, w szczególnoœci jego
p³ynnoœci, przejezdnoœci dróg oraz warunków atmos-
ferycznych. Znak D-34a informuje wy³¹cznie o
stacjach, które w systemie RDS automatycznie przeka-
zuj¹ komunikaty dotycz¹ce warunków ruchu
drogowego.
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Rys. 5.2.40.1. Znak D-34a

Na bia³ym polu znaku umieszcza siê napis „Radio” a
pod nim znak identyfikacyjny (nazwê) stacji. Na dole
na niebieskim tle podaje siê dane o czêstotliwoœci, z
wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Dodatkowo
mo¿na podaæ czas nadawania wiadomoœci dla kieruj¹cych.
Zastosowanie na znaku D-34a napisu, okreœlaj¹cego
dane o falach radiowych, nale¿y uzgodniæ z odpowied-
ni¹ jednostk¹ zajmuj¹c¹ siê radiokomunikacj¹.
Znak D-34a umieszcza siê poza obszarem zabudowanym
przede wszystkim na drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu,
na których tworz¹ siê uci¹¿liwe dla jad¹cych zatamowa-
nia („korki”). Je¿eli radiostacja ma zasiêg lokalny (UKF),
to znaki umieszcza siê tylko w jej zasiêgu. Znaki D-34a
nie powinny byæ umieszczone w odleg³oœciach mniejszych
ni¿ co 30 km.

5.2.41. Przejœcie podziemne dla pieszych

Rys. 5.2.41.1. Znak D-35

Znak D-35 „przejœcie podziemne dla pieszych” (rys.
5.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania pieszym miejsca,
w którym mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹ stronê drogi
przechodz¹c pod jezdni¹.
Znak D-35 nale¿y umieszczaæ w s¹siedztwie wejœcia do
przejœcia podziemnego, w miejscu zapewniaj¹cym wi-
docznoœæ tego wejœcia.
Je¿eli przejœcie podziemne wyposa¿one jest tak¿e w scho-
dy ruchome, to obok znaku D-35 lub bezpoœrednio przy
schodach umieszcza siê dodatkowo znak D-35a „scho-
dy ruchome w dó³” (rys. 5.2.41.2). Znak ten mo¿e byæ
stosowany samodzielnie.

Rys. 5.2.41.2. Znak D-35a

5.2.42. Przejœcie nadziemne dla pieszych

Rys. 5.2.42.1. Znak D-36

Znak D-36 „przejœcie nadziemne dla pieszych” (rys.
5.2.42.1) stosuje siê w celu wskazania pieszym miej-
sca, w którym mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹ stronê
drogi przechodz¹c nad jezdni¹. Ze wzglêdu na to, ¿e
przejœcia nadziemne (k³adki) i wejœcia na nie s¹ z regu-
³y dobrze widoczne, stosowanie tego znaku powinno byæ
ograniczone.

Rys. 5.2.42.2. Znak D-36a

Je¿eli przejœcie nadziemne wyposa¿one jest tak¿e w
schody ruchome, to obok znaku D-36 lub bezpoœred-
nio przy schodach, umieszcza siê dodatkowo znak
D-36a „schody ruchome w górê” (rys. 5.2.42.2). Znak
ten mo¿e byæ stosowany samodzielnie.

5.2.43. Tunel

Znak D-37 „tunel” (rys. 5.2.43.1) stosuje siê w celu
poinformowania kieruj¹cych o wjeŸdzie do tunelu.
Znak D-37 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed
wjazdem do tunelu.
W przypadku potrzeby okreœlenia d³ugoœci tunelu, w dolnej
czêœci znaku mo¿na umieœciæ informacjê analogiczn¹ jak
na tabliczce T-2, przy czym strza³ki i napis s¹ barwy bia³ej.



118

Rys. 5.2.43.1. Znak D-37

5.2.44. Koniec tunelu

Rys. 5.2.44.1.  Znak D-38

Znak D-38 „koniec tunelu” (rys. 5.2.44.1) stosuje
siê w celu poinformowania kieruj¹cych o wyjeŸdzie z
tunelu. Znak D-38 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m
za wyjazdem z tunelu.

5.2.45. Dopuszczalne prêdkoœci

Rys. 5.2.45.1. Znak D-39

Znak D-39 „dopuszczalne prêdkoœci” (rys. 5.2.45.1)
stosuje siê w celu poinformowania osób wje¿d¿aj¹cych
do Polski o podstawowych prêdkoœciach dopuszczal-
nych na drogach w kraju.
Znak D-39 powinien mieæ wymiary: d³ugoœæ podstawy
3500 mm, wysokoœæ 4000 mm, bez wzglêdu na miejsce
zastosowania.
Znaki D-39 umieszcza siê na drogach wjazdowych do kra-
ju w pobli¿u punktów kontroli celnej.

5.2.46. Strefa zamieszkania

Rys. 5.2.46.1. Znak D-40

Znak D-40 „strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) sto-
suje siê w celu oznakowania ustalonej strefy
zamieszkania, w której obowi¹zuj¹ szczególne zasa-
dy ruchu drogowego (pierwszeñstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie prêdkoœci do 20km/h,
parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).
Znaki D-40 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy 900 mm,
wysokoœæ 600 mm.
Umieszcza siê je na pocz¹tku strefy zamieszkania
na wszystkich drogach doprowadzaj¹cych do niej
ruch. Strefy te ustala siê w obszarach zabudowanych
na ulicach, równie¿ pojedynczych, na których w zasa-
dzie odbywa siê ruch tylko docelowy, przede wszystkim
w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych
i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref po-
winno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹
zasadnoœci ich umieszczenia opart¹ m.in. o statysty-
kê wypadków drogowych.
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których
parametry geometryczne umo¿liwiaj¹ jazdê z prêd-
koœci¹ przekraczaj¹c¹ prêdkoœæ dopuszczaln¹ zaleca
siê stosowanie urz¹dzeñ lub rozwi¹zañ wymuszaj¹-
cych powoln¹ jazdê (progi zwalniaj¹ce, zmiany
kierunku jazdy, punktowe przewê¿enia jezdni). Roz-
wi¹zania takie mog¹ nie byæ oznakowane znakami
ostrzegawczymi.
Na skrzy¿owaniach dróg w strefie zamieszkania, pierw-
szeñstwo nie powinno byæ okreœlone znakami, z
wyj¹tkiem skrzy¿owañ, na których ze wzglêdu na ogra-
niczon¹ widocznoœæ nale¿y oznakowaæ wlot znakiem
B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeñstwem
stosuje siê znaki A-6a ÷ A-6e.
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5.2.47. Koniec strefy zamieszkania

Rys. 5.2.47.1. Znak D-41

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” (rys. 5.2.47.1)
stosuje siê w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamiesz-
kania. Znak ten umieszcza siê na wszystkich drogach
wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-40, w
tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak
D-40. Znak ten mo¿e byæ umieszczony po lewej stro-
nie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40.
Wymiary znaku D-41 s¹ takie same jak znaku D-40.

5.2.48. Obszar zabudowany

5.2.48.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.48.1. Znak D-42

Znak D-42 „obszar zabudowany” (rys. 5.2.48.1) sto-
sowany jest w celu wskazania kieruj¹cym pojazdami,
¿e wje¿d¿aj¹ w obszar zabudowany.
Znak D-42 umieszcza siê po prawej stronie drogi wjaz-
dowej do miejscowoœci, w miejscu ustalonym jako
granica obszaru zabudowanego.
Je¿eli droga przebiega na przemian przez obszar danej
miejscowoœci uznany za zabudowany oraz nie uznany
za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza siê na
ka¿dej granicy obszaru zabudowanego.
Je¿eli w danej miejscowoœci granica pomiêdzy kolej-
nymi koñcem i pocz¹tkiem obszaru zabudowanego,
wskazanymi znakami D-42 i D-43, by³aby mniejsza
ni¿ 300 m, to na tym odcinku nie umieszcza siê zna-
ków D-42 i D-43, wprowadzaj¹c ewentualne
podwy¿szenie dopuszczalnej prêdkoœci pojazdów
znakiem B-33.
Znaki D-42 i D-43 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy
1200 mm, wysokoœæ 700 mm. Na jednojezdniowych
drogach powiatowych i gminnych dopuszcza siê znaki
D-42 i D-43 o wysokoœci 530 mm.

5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego

Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem
D-42 powinna byæ powi¹zana z wystêpuj¹c¹ wzd³u¿
drogi zabudow¹ o charakterze mieszkalnym i wystê-
puj¹cym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien byæ umieszczony w pobli¿u miej-
sca, w którym nastêpuje wyraŸna zmiana charakteru
zagospodarowania otoczenia drogi. Znak D-42 powinien
byæ powi¹zany z takimi elementami zagospodarowa-
nia drogi jak:
– pocz¹tek chodnika,
– wyjazdy bramowe z posesji,
– pas postojowy lub parking wyznaczony wzd³u¿ jezdni,
– skrzy¿owanie.
Jako obszar zabudowany nie powinny byæ oznakowa-
ne miejsca, w których:
– zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie

jest z ni¹ bezpoœrednio zwi¹zana,
– strefy przedmieœæ, w których zabudowa ma charak-

ter handlowo-us³ugowy (hurtownie, warsztaty, du¿e
sklepy), je¿eli nie wi¹¿e siê z ni¹ intensywny ruch
pieszych w pobli¿u drogi,

– koniecznoœæ ograniczenia prêdkoœci wynika jedy-
nie z warunków geometrycznych i technicznych
drogi,

– wystêpuj¹cy ruch pieszych wynika jedynie z lokali-
zacji przystanku autobusowego, skrzy¿owania dróg
lub ma charakter sezonowy.

5.2.49. Koniec obszaru zabudowanego

Rys. 5.2.49.1. Znak D-43

Zna k  D -43  „ kon i e c  obsz a ru  z a budowanego”
(rys. 5.2.49.1) stosowany jest w celu wskazania kie-
ruj¹cym, ¿e wyje¿d¿aj¹ z takiego obszaru.
Znak D-43 umieszcza siê po prawej stronie drogi, w
tym samym przekroju co D-42 zastosowany do
kierunku przeciwnego.
Je¿eli obszar zabudowany obejmuje s¹siaduj¹ce miej-
scowoœci to na ich granicy nie umieszcza siê znaku
D-43, a w odleg³oœci do 50 m za znakiem  E-17a wska-
zuj¹cym wjazd do nastêpnej miejscowoœci umieszcza
siê znak D-42 stanowi¹cy potwierdzenie kontynuacji
obszaru zabudowanego. W takim przypadku na drogach
jednojezdniowych dopuszcza siê stosowanie znaku D-42
o wysokoœci 530 mm.
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5.2.50. Strefa parkowania

Znak D-44 „strefa parkowania” (rys. 5.2.50.1) stosuje
siê w celu wskazania strefy, w której w ci¹gu ca³ej doby
lub w okreœlone dni tygodnia lub w okreœlonych go-
dzinach za postój pobierana jest op³ata. W strefie
oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskaza-
nym na znaku, bez wniesienia op³aty jest zabroniony.
Znaki D-44 maj¹ wymiary z grupy znaków du¿ych.
Na znaku obok napisu „Postój p³atny” wskazuje siê
sposób wnoszenia op³aty poprzez umieszczenie napi-
su lub symbolu parkometru, karty zegarowej, biletu,
itp. Je¿eli obowi¹zek wnoszenia op³aty dotyczy okre-
œlonych dni lub godzin pod napisem „Postój p³atny”
umieszcza siê informacjê okreœlaj¹c¹ zakres stosowa-
nia znaku. Symbole stosowane na znaku D-44
pokazano na rys. 5.2.50.2.

Rys. 5.2.50.1. Znak D-44

Rys. 5.2.50.2. Symbole stosowane na znaku D-44:

a) parkometru

b) karty zegarowej

c)  biletu

Znaki D-44 umieszcza siê na wszystkich ulicach do-
prowadzaj¹cych ruch do strefy p³atnego parkowania.

Strefy p³atnego parkowania tworzy siê w celu zwiêk-
szenia rotacji pojazdów na postoju, w tych obszarach
miast, w których liczba dostêpnych miejsc parkingo-
wych jest znacznie mniejsza (zw³aszcza w godzinach
pracy urzêdów lub placówek handlowych) od zapo-
trzebowania.

5.2.51. Koniec strefy parkowania

Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

Znak D-45 „koniec strefy parkowania” (rys. 5.2.51.1)
stosuje siê w celu wskazania wyjazdu ze strefy, w której
za postój pojazdu pobierana jest op³ata. Na jezdniach dwu-
kierunkowych znak D-45 umieszcza siê w tym samym
przekroju co znak D-44.

5.2.52. Droga wewnêtrzna

Rys. 5.2.52.1. Znak D-46

Znak D-46 „droga wewnêtrzna” (rys. 5.2.52.1) stosuje
siê w celu wskazania wjazdu na drogê ogólnodostêpn¹
niepubliczn¹, to znaczy drogê, której zarz¹dc¹ nie jest
jednostka administracji publicznej (rz¹dowej lub samo-
rz¹dowej), lecz inna jednostka bêd¹ca jej w³aœcicielem
lub administratorem.
Znaków wskazuj¹cych pocz¹tek lub koniec drogi we-
wnêtrznej nie stosuje siê na wjazdach (wyjazdach) do
obiektów przy drodze, chyba ¿e ze wzglêdu na rodzaj
obiektu (kompleks budynków o ró¿nym przeznacze-
niu) lub charakter wyjazdu mog³oby budziæ w¹tpliwoœci,
¿e jest to wjazd na drogê niepubliczn¹.
Na drodze wewnêtrznej stosuje siê znaki takie jak na
drodze publicznej z grupy wielkoœci ma³ych lub mini.
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5.2.53. Koniec drogi wewnêtrznej

Rys. 5.2.53.1. Znak D-47

Znak D-47 „koniec drogi wewnêtrznej” (rys. 5.2.53.1)
stosuje siê w celu wskazania wyjazdu z ogólnodostêpnej
drogi niepublicznej na drogê publiczn¹ zarz¹dzan¹ przez
administracjê rz¹dow¹ lub samorz¹dow¹.

5.2.54. Zmiana pierwszeñstwa

Znak D-48 „zmiana pierwszeñstwa” (rys. 5.2.54.1) sto-
suje siê w celu uprzedzenia uczestników ruchu o
maj¹cej nast¹piæ zmianie obowi¹zuj¹cych dotychczas
zasad pierwszeñstwa na skrzy¿owaniu.
Znak D-48 ma takie wymiary jak ustalono dla zna-
ków du¿ych.
Znak D-48 wed³ug rysunku 5.2.54.1 stosuje siê, gdy
na skrzy¿owaniu jedna z dróg mia³a pierwszeñstwo, a
zamierza siê wprowadziæ organizacjê ruchu, w której
na skrzy¿owaniu pierwszeñstwo nie jest okreœlone zna-
kami. Wtedy znak D-48 umieszcza siê na wszystkich
wlotach.

Rys. 5.2.54.1. Znak D-48 wskazuj¹cy skrzy¿owanie dróg
równorzêdnych

Rys. 5.2.54.2. Znak D-48 wskazuj¹cy wlot podporz¹dkowany

Znak D-48 wed³ug rysunku 5.2.54.2 stosuje siê, gdy
droga maj¹ca dotychczas pierwszeñstwo ma staæ siê
drog¹ podporz¹dkowan¹; umieszcza siê j¹ tylko na
wlotach tej drogi.
Na tabliczce pod znakiem D-48 podaje siê datê wpro-
wadzenia zmiany np. „Od dnia 15.12.2001”
Znak D-48 umieszcza siê w nastêpuj¹cych odleg³oœciach
od skrzy¿owania:
– od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczalnej prêd-

koœci wiêkszej od 60 km/h,
– do 50 m na pozosta³ych drogach.
Je¿eli istniej¹ce zasady pierwszeñstwa na skrzy¿owa-
niu s¹ wyra¿one znakami A-6, to znaki D-48 umieszcza
siê na odcinku miêdzy tymi znakami a skrzy¿owaniem,
a je¿eli s¹ wyra¿one znakiem D-1, to znak D-48 umiesz-
cza siê przed tym znakiem.
Znak D-48 nale¿y umieœciæ nie póŸniej ni¿ siedem dni
przed planowan¹ zmian¹ organizacji ruchu i usun¹æ nie
wczeœniej ni¿ po 14 dniach od wprowadzenia zmiany.
W obszarach zabudowanych na drogach o dopuszczal-
nej prêdkoœci do 50 km/h znaki D-48 (bez tabliczek z
dat¹) mog¹ byæ wyj¹tkowo umieszczone w dniu wpro-
wadzenia zmiany.

5.2.55. Pobór op³at

Rys. 5.2.55.1. Znak D-49

Znak D-49 „pobór op³at’ (rys. 5.2.55.1) stosuje siê w
celu uprzedzenia o miejscu na jezdni g³ównej autostrady
lub drogi ekspresowej, w którym pobierane s¹ op³aty
za przejazd. Znak umieszcza siê w odleg³oœci 1000 m
przed stacj¹ poboru op³at.
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6. Znaki kierunku i miejscowoœci
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Funkcja i wymiary znaków
Znaki kierunku i miejscowoœci stosuje siê w celu wska-
zania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do
miejscowoœci i innych miejsc lub obiektów zaintereso-
wania podró¿nych, przebiegu dróg oraz ich numerów.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce znaki kierunku i miejscowoœci:
a) tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany),
b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz E-19a),
c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany),
d) tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany),
e) znaki z numerem drogi (E-15 i jego odmiany oraz E-16),
f) znaki miejscowoœci (znaki E-17a i E-18a),
g) tablice wêz³a drogowego (znak E-20),
h) tablice oznaczaj¹ce dzielnice miasta (E-21),
i) znaki samochodowych szlaków turystycznych (E-22

i jego odmiany).
Zasady stosowania znaków kierunku w obrêbie skrzy¿owañ
w zale¿noœci od kategorii drogi przedstawiono w tabeli 6.1.
Znaki kierunku, zw³aszcza tablice przeddrogowskazowe,
drogowskazy i tablice szlaków drogowych s¹ znakami
wymagaj¹cymi z zasady indywidualnego zaprojektowania
uwzglêdniaj¹cego zarówno liczbê wskazywanych kierun-
ków, jak i podawanych dla tych kierunków informacji.
Wymiary poszczególnych znaków, ich uk³ad graficz-
ny, zasady umieszczania nazw miejscowoœci, symboli
oraz liczb oznaczaj¹cych odleg³oœci s¹ opisane i poka-
zane na rysunkach zamieszczonych w rozdziale 9.
D³ugoœæ podstawy wiêkszoœci znaków zale¿y od d³u-
goœci umieszczanych na nich napisów. Na znakach
kierunku podaje siê urzêdowe nazwy miejscowoœci.
Dopuszcza siê skróty d³ugich nazw, pod warunkiem,
¿e bêd¹ zrozumia³e dla kieruj¹cych pojazdami, np.
Strzemieszyce Wlkp., Ostrów Wlkp., Strzelce Op. Skra-
ca siê tylko czêœæ przymiotnikow¹ nazwy.
Wymiary liter, które powinny byæ stosowane na zna-
kach kierunku podano w tabeli 1.8, a grupy ich
wielkoœci w tabeli 1.9 z uwzglêdnieniem zastrze¿eñ
dotycz¹cych napisów na licach znaków kierunku i miej-
scowoœci wykonanych z folii odblaskowych typu 3 w
grupie wielkoœci „wielkie”, a w szczególnoœci tablic:
E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-2f, E-14a i E-20, zlo-
kalizowanych na autostradzie.
Je¿eli ustalono to w opisach szczegó³owych, to na zna-
kach kierunku mo¿na umieszczaæ inne znaki lub ich
miniatury, np. oznaczaj¹ce autostradê lub numery dróg.
Liczby kilometrów podawane na drogowskazach, tablicach
kierunkowych i tablicach szlaku drogowego, powinny
oznaczaæ odleg³oœæ od miejsca umieszczenia znaku do cen-
tralnego punktu danej miejscowoœci, np. rynku, g³ównego
placu, ratusza, skrzy¿owania dróg przelotowych, itp. Od-
leg³oœci nale¿y podawaæ w pe³nych kilometrach.

Je¿eli odleg³oœæ ta jest mniejsza od 2 km (dotyczy odle-
g³oœci podawanej na ma³ym drogowskazie w kszta³cie
strza³y E-4) to podaje siê j¹ z dok³adnoœci¹ do jednej dzie-
si¹tej kilometra, np. 0,7 km lub 1,4 km.
Na drogowskazie do obiektu turystycznego, centrum mia-
sta, itp. odleg³oœæ podaje siê z dok³adnoœci¹:
– do 50 m, je¿eli odleg³oœæ jest mniejsza od 500 m,
– do 100 m, je¿eli odleg³oœæ wynosi od 500 do 1000 m,
– do 0,1 km, je¿eli odleg³oœæ wynosi od 1,0 do 2,0 km,
– do 1 km, je¿eli odleg³oœæ jest wiêksza od 2 km.
Zespó³ znaków kierunku i miejscowoœci powinien zapewniaæ:
– kompletnoœæ oznakowania, a wiêc zawieraæ wszelkie

niezbêdne napisy i symbole,
– spójnoœæ w zakresie podawania tych samych nazw miej-

scowoœci na tablicach przeddrogowskazowych i drogo-
wskazach,

– prawid³owoœæ w podawaniu na drogowskazach i tablicach
kierunkowych nazw miejscowoœci i odleg³oœci od nich.

Znaki kierunku stosuje siê na odcinkach miêdzy skrzy¿o-
waniami oraz w obrêbie skrzy¿owañ i wêz³ów drogowych.
Znaki umieszczone w obrêbie skrzy¿owañ i wêz³ów dro-
gowych na drogach krajowych oznaczonych numerami
jedno- i dwucyfrowymi powinny zapewniaæ informacjê
uprzedzaj¹c¹ (przed skrzy¿owaniem), wskazuj¹c¹ (na
skrzy¿owaniu) oraz potwierdzaj¹c¹ (za skrzy¿owaniem).
Przyk³ady oznakowania drogowskazowego skrzy¿owañ
poza miastami - w zale¿noœci od kategorii krzy¿uj¹cych
siê dróg - podane s¹ w punkcie 6.4, a skrzy¿owañ w mia-
stach w punkcie 6.5.

6.2. Zasady doboru miejscowoœci
kierunkowych

Miejscowoœæ kierunkowa oznacza miejscowoœæ, do której
kierowany jest ruch pojazdów, której nazwa jest wskazy-
wana na wszystkich znakach E-1, E-2, E-3, E-4, E-5,
E-13, E-14, oraz ich odmianach, a¿ do miejsca, umiesz-
czenia tablicy E-17a oznaczaj¹cej wjazd do tej
miejscowoœci. Na drogach krajowych, jako miejscowo-
œci kierunkowe podawane s¹ miejscowoœci po³o¿one
na tych drogach. Na drogach pozosta³ych kategorii
(wojewódzkie, powiatowe, gminne)jako miejscowoœci
kierunkowe, mog¹ wystêpowaæ miejscowoœci po³o¿o-
ne na drodze tej samej kategorii lub wy¿szej.
Miejscowoœæ kierunkow¹ ustala siê wed³ug nastêpuj¹cej
hierarchii:
1) najbli¿sze miasto wojewódzkie,
2) najbli¿sze miasto na prawach powiatu,
3) najbli¿sze miasto z siedzib¹ powiatu,
4) przejœcie graniczne, do którego prowadzi droga, przy

czym za nazw¹ nale¿y umieœciæ znak „PL” i znak
wyró¿niaj¹cy pañstwo, do którego prowadzi przejœcie,
przyjêty do oznaczania pojazdów uczestnicz¹cych
w ruchu miêdzynarodowym,

5) nazwê innej miejscowoœci, je¿eli nie mo¿na podaæ na-
zwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub przejœcia
granicznego.
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Dopuszcza siê stosowanie jako miejscowoœci kierunko-
wej, nazwy miasta nie le¿¹cego na danej drodze, pod
warunkiem kontynuacji podawania miejscowoœci kie-
runkowej na ca³ym ci¹gu dróg do niej prowadz¹cych.
Dopuszcza siê ustalenie jako miejscowoœci kierunkowej,
zamiast nazwy najbli¿szego miasta wojewódzkiego, na-
zwy kolejnego miasta wojewódzkiego lub nazwy miasta
siedziby powiatu, a zamiast nazwy najbli¿szego miasta
siedziby powiatu, nazwy kolejnego takiego miasta lub
nazwy przejœcia granicznego, w przypadkach, gdy:
- na danym kierunku istniej¹ drogi alternatywne i ruch

kierowany jest na drogê o lepszych parametrach tech-
nicznych lub ruch powoduje mniejsz¹ uci¹¿liwoœæ dla
okolicznych mieszkañców lub œrodowiska naturalnego,

- w mieœcie bêd¹cym siedzib¹ powiatu krzy¿uj¹ siê dro-
gi krajowe lub wojewódzkie o du¿ym znaczeniu ko-
munikacyjnym,

- miasto jest tradycyjnie uznane jako kierunkowe ze
wzglêdu na znaczenie turystyczne.

Obok nazwy przejœcia granicznego podaje siê znak z lite-
rami „PL” oraz znak wyró¿niaj¹cy pañstwo, do którego
prowadzi przejœcie, przyjêty do oznaczania pojazdów
uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym. Je¿eli przej-
œcie nie obs³uguje wszystkich rodzajów pojazdów np. tylko
pojazdy o okreœlonej dopuszczalnej masie ca³kowitej, na
tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach pod
znakami wyró¿niaj¹cymi pañstwa graniczne zaleca siê
umieszczanie informacji o rodzaju ograniczeñ. Pod zna-
kami wyró¿niaj¹cymi pañstwa mo¿na umieœciæ miniaturê
znaku F-20 wskazuj¹c¹ dla jakich pojazdów przeznaczo-
ne jest przejœcie lub miniaturê znaku zakazu wskazuj¹c¹
jakie rodzaje pojazdów nie s¹ odprawiane na przejœciu.
Zaleca siê w przypadku, gdy na tablicach przeddrogow-
skazowych i drogowskazach tablicowych podawana jest
nazwa przejœcia granicznego, umieszczanie tak¿e nazwy
du¿ego miasta s¹siedniego pañstwa, do którego prowadzi
droga. Nazwê tê podaje siê w jêzyku oryginalnym, a w
przypadku cyrylicy w transliteracji ³aciñskiej. Z prawej
strony nazwy miasta w s¹siednim pañstwie podaje siê znak
wyró¿niaj¹cy pañstwo przyjêty do oznaczania pojazdów
uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym. Przyk³ad taki
przedstawiono na rys. 6.2.1.

Rys. 6.2.1. Drogowskaz E-2a z nazw¹ miasta i znakiem
wyró¿niaj¹cym pañstwo

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
tablicowych dopuszcza siê podawanie dla danego kie-
runku dwóch nazw miejscowoœci np.:
– najbli¿szego miasta na prawach powiatu i miasta

wojewódzkiego,

– przejœcia granicznego i najbli¿szego du¿ego mia-
sta s¹siedniego pañstwa,

– najbli¿szego miasta siedziby powiatu i miasta siedziby
powiatu, w którym krzy¿uj¹ siê drogi krajowe.

Je¿eli droga prowadzi przez miasto lub w jego pobli¿u,
na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
tablicowych mo¿na umieœciæ dodatkowo informacje lo-
kalne np. nazwê dzielnicy, informacjê o centrum,
informacjê o obiekcie komunikacyjnym, itp.

6.3. Zasady szczegó³owe stosowania
znaków kierunku i miejscowoœci

6.3.1. Tablice przeddrogowskazowe

6.3.1.1. Zasady ogólne

Tablice przeddrogowskazowe, wystêpuj¹ce jako odmiany
znaku E-1, pokazane na rysunkach od 6.3.1.1 do 6.3.1.11,
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym, w formie sche-
matycznej skrzy¿owania, do jakich miejscowoœci
prowadz¹ drogi wylotowe z tego skrzy¿owania. Na zna-
kach tych podaje siê równie¿ numery dróg, ewentualnie
ich rodzaj np. autostrada oraz, w razie potrzeby, inne
informacje zwi¹zane z drog¹ wylotow¹.
Wymiary tablic zale¿¹ od liczby i rodzajów napisów, sym-
boli, znaków, itp. oraz od obowi¹zuj¹cej dla danej drogi
grupy wielkoœci liter.

Rys. 6.3.1.1. Tablica E-1 przed czteroramiennym skrzy¿o-
waniem dróg krajowych

Rys. 6.3.1.2. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzy¿owa-
niem dróg miêdzynarodowych
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Wymiary podstawowych elementów tablicy przeddro-
gowskazowej, sposób rozmieszczenia treœci i elementów
znaku na tablicach opisano w punkcie 6.3.1.2. oraz po-
kazano na odpowiednich rysunkach w rozdziale 9.
Tablice przeddrogowskazowe, w zale¿noœci od ich za-
stosowania na drodze, dziel¹ siê na:
– tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodostêpnych

i ekspresowych,
– tablice E-1a umieszczane na autostradach,
– tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodostêp-

nych i ekspresowych, przed wyjazdami z tych dróg na
autostradê.

Na tablicach przeddrogowskazowych podaje siê;
– schematyczny plan skrzy¿owania z zaznaczeniem usta-

lonego pierwszeñstwa przejazdu,
– schematyczny plan wyjazdów na wêŸle drogowym,
– nazwy miejscowoœci,
– numery dróg.
Dopuszcza siê równie¿ umieszczanie znaków katego-
rii A, B, D na liniach oznaczaj¹cych kierunek,
miniatur znaków D-7 i D-9 przed numerami dróg
zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie 6.3.5.3,
informacji lokalnej i turystycznej (centrum, nazwa
dzielnicy, obiektów komunikacyjnych, itp.) oraz w
prawym dolnym rogu liczby oznaczaj¹cej odleg³oœæ
ustawienia tablicy od skrzy¿owania lub pocz¹tku
pasa wy³¹czania na wêŸle.
Uk³ad graficzny kierunków na tablicy powinien odpowia-
daæ rzeczywistemu uk³adowi dróg na tym skrzy¿owaniu,
przy czym przebieg drogi z pierwszeñstwem oznacza siê
lini¹ szersz¹, a przebiegi dróg podporz¹dkowanych linia-
mi wê¿szymi.
Na jednej tablicy mo¿na umieœciæ nie wiêcej ni¿ dwa
znaki kategorii A, B, lub D, dla ka¿dego kierunku.
W tym przypadku zmniejsza siê ich wymiary do 40
cm œrednicy (dla znaku B) lub d³ugoœci podstawy
(dla znaków A i D).
Nazwy miejscowoœci umieszcza siê wed³ug nastêpu-
j¹cych zasad:
– nazwê miejscowoœci kierunkowej dla kierunku z pierw-

szeñstwem podaje siê literami wiêkszymi o jedn¹ gru-
pê ni¿ nazwy pozosta³ych miejscowoœci;

– wielkoœci liter i cyfr okreœlaj¹cych numer drogi umiesz-
czane przy nazwie miejscowoœci powinny byæ mniej-
sze o jedn¹ grupê od wysokoœci liter nazwy tej
miejscowoœci.

Numerów dróg nie nale¿y umieszczaæ na liniach ozna-
czaj¹cych kierunek.
Je¿eli droga ma równie¿ numer drogi miêdzynarodowej,
to umieszcza siê go obok numeru drogi krajowej zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 6.3.7.5.
Na drogach poza miastami, nad tablic¹ przeddrogowska-
zow¹ przed skrzy¿owaniem z drog¹ podporz¹dkowan¹,
umieszcza siê znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c.
Je¿eli tablice przeddrogowskazowe wystêpuj¹ równie¿ na

drogach podporz¹dkowanych umieszcza siê nad nimi znak
ostrzegawczy A-7, niezale¿nie od znaku umieszczonego
bezpoœrednio przed skrzy¿owaniem.

Rys. 6.3.1.3. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzy¿owa-
niem dróg krajowych

Rys. 6.3.1.4. Tablica E-1 przed skrzy¿owaniem o ruchu
okrê¿nym

Rys. 6.3.1.5. Tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczym
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Rys. 6.3.1.6. Tablica E-1 podaj¹ca informacjê lokaln¹

Rys. 6.3.1.7. Tablica E-1 na pocz¹tku drogi ekspresowej

Rys. 6.3.1.8. Tablica E-1a, I – na autostradzie przed
skrzy¿owaniem z drog¹ krajow¹

Rys. 6.3.1.9. Tablica E-1a – II na autostradzie przed skrzy-
¿owaniem z drog¹ wojewódzk¹

Rys. 6.3.1.10. Tablica E-1b na drodze krajowej ogólnodo-
stêpnej przed wjazdami na autostradê

Rys. 6.3.1.11 Tablica E-1b przed wêz³em, na którym rozpo-
czyna siê droga ekspresowa i nastêpuje wjazd
na autostradê

6.3.1.2. Zasady rozmieszczania informacji na
tablicach przeddrogowskazowych

Linia wskazuj¹ca drogê z pierwszeñstwem powinna mieæ
szerokoœæ 15 cm, a drogê podporz¹dkowan¹ - 7,5 cm,
zaœ na tablicach umieszczanych na drogach ekspresowych,
odpowiednio 20 cm i 10 cm. Rozmieszczenie na tablicy
przeddrogowskazowej nazw miejscowoœci, znaków szla-
ku drogowego, informacji lokalnej i innej, zale¿y od
schematu skrzy¿owania pokazanego na tablicy. Podsta-
wow¹ zasad¹ jest, aby nazwy miast kierunkowych ³¹cznie
z wystêpuj¹cymi przed nimi numerami dróg, umieszczo-
ne by³y centralnie lub symetrycznie (w przypadku dwóch
lub wiêcej miast kierunkowych albo miasta kierunkowe-
go i informacji lokalnej dla jednego kierunku) w stosunku
do linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu ze skrzy¿owania.
Oœ pozioma numeru drogi (numerów dróg i numeru dro-
gi z miniatur¹ znaku D-7 lub D-9) powinna siê pokrywaæ
z osi¹ poziom¹ liter du¿ych i cyfr pisma. Znaki kategorii
A, B lub D umieszcza siê odpowiednio na liniach wska-
zuj¹cych kierunki dróg; œrodek wysokoœci znaku powinien
znajdowaæ siê w osi linii, na której jest umieszczony.
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Nazwy miast kierunkowych na tablicy przeddrogow-
skazowej umieszcza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) dla kierunku z pierwszeñstwem:
a) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu ze skrzy¿o-

wania umieszczona jest na lewej stronie tablicy piono-
wo lub ukoœnie (skrzy¿owanie typu „T” lub „Y”), to
œrodek dolnej krawêdzi numeru drogi E-15a ÷ E-15e
lub œrodek odcinka, na który sk³adaj¹ siê d³ugoœci
dolnych krawêdzi numerów dróg E-15a (E-15c,
E-15d) i E-16 oraz szerokoœæ odstêpu miêdzy nimi
powinna znajdowaæ siê na przed³u¿eniu osi linii
oznaczaj¹cej kierunek wylotu,

b) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu umieszczona
jest na œrodku tablicy pionowo lub ukoœnie (skrzy¿o-
wanie czterowylotowe i z ruchem po obwiedni), to œro-
dek odcinka wyznaczonego przez d³ugoœæ dolnej
krawêdzi jednego lub dwóch numerów dróg (E-15a
lub E-15b) i d³ugoœæ nazwy miasta kierunkowego
oraz odstêpów miêdzy nimi, zwany inaczej odcin-
kiem pomiarowym, powinien znajdowaæ siê na
przed³u¿eniu osi linii oznaczaj¹cej kierunek wjaz-
du,

c) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wlotu umieszczona
jest na prawej stronie tablicy pionowo lub ukoœnie
(skrzy¿owanie typu „T” lub „Y”), to odcinek pomiaro-
wy nale¿y umieœciæ tak, aby z lewej strony przeciêcia
siê przed³u¿enia osi linii oznaczaj¹cej kierunek wlotu
pozosta³o od 0,5 do 0,8 d³ugoœci tego odcinka,

d) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu ze skrzy¿o-
wania skierowana jest w prawo lub w lewo, nazwê
miasta kierunkowego umieszcza siê zgodnie z zasad¹
umieszczon¹ w punkcie 2a); je¿eli dla kierunku z pierw-
szeñstwem nale¿y podaæ dwie nazwy miast kierunko-
wych, to umieszcza siê je jedna pod drug¹ wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 1a), b) lub c) w odniesieniu
do nazwy umieszczonej wy¿ej lub ni¿ej, zale¿nie od
potrzeb wynikaj¹cych z koniecznoœci estetycznego roz-
mieszczenia elementów graficznych tablicy;

2) dla kierunku podporz¹dkowanego:
a) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu umieszczona

jest poziomo, to nazwê miasta umieszcza siê central-
nie w stosunku do osi poziomej (pod³u¿nej) linii ozna-
czaj¹cej kierunek wylotu, tzn. oœ pozioma liter du¿ych
i cyfr napisu jest w osi linii oznaczaj¹cej kierunek wy-
lotu; je¿eli trzeba podaæ dwie nazwy miast kierunko-
wych , to umieszcza siê je symetrycznie po obu
stronach osi linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu,

b) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu skierowana jest
pionowo lub ukoœnie, to nazwy miejscowoœci umieszcza
siê tak, aby ich odcinki pomiarowe usytuowane w sto-
sunku do osi tej linii by³y zgodne z zasadami okreœlony-
mi w punktach 1a), b) i c), z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:

– dla przypadków opisanych w punkcie 1a) je¿eli droga
wylotowa nie ma numeru, odcinek pomiarowy nale-

¿y umieœciæ tak, aby z lewej strony przed³u¿enia osi
oznaczaj¹cej kierunek wylotu pozostawa³o od 0,2
do 0,5 d³ugoœci tego odcinka,

– dla przypadku opisanego w punkcie 1b) (skrzy¿o-
wanie czterowlotowe), jeœli osie linii oznaczaj¹cych
kierunki wylotu s¹ po³o¿one ukoœnie do góry, to
odcinki pomiarowe z nazwami miast nale¿y umie-
œciæ w stosunku do osi tych linii tak, aby czêœæ od-
cinka pomiarowego od punktu przeciêcia siê z osi¹
linii (w stronê linii oznaczaj¹cej kierunek z pierw-
szeñstwem przejazdu) by³a nie d³u¿sza ni¿ 0,2 do
0,5 d³ugoœci ca³ego tego odcinka,

c) je¿eli osie linii oznaczaj¹cej kierunek wylotów skiero-
wane s¹ skoœnie w dó³, to odcinek pomiarowy wyzna-
cza siê na górnej linii wiersza pisma.

Odleg³oœæ koñca linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu (grotu
strza³y) od górnej ramki oraz jej pocz¹tku od dolnej
obwódki tablicy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 gr.
Odleg³oœæ pomiêdzy numerami krajowymi i miêdzynaro-
dowymi wynosi 8 cm na tablicach stosowanych na
drogach krajowych innych ni¿ autostrady i 16 cm na
tablicach stosowanych na autostradach.
Miniatury znaków D-7 i D-9 umieszczane obok nume-
rów dróg maj¹ wspóln¹ obwódkê i oddzielone s¹ od
siebie tylko lini¹ pionow¹ o szerokoœci równej grubo-
œci tej obwódki. Odleg³oœæ nazwy miejscowoœci od
numeru drogi wynosi minimum 2 gr, przy czym wiêk-
sza odleg³oœæ powinna zale¿eæ od iloœci miejsca na
tablicy na umieszczenie danego odcinka pomiarowe-
go i od optycznego rozmieszczenia wszystkich
elementów, u³atwiaj¹c jak najlepsze zrozumienie ich
przez kieruj¹cych pojazdami.
Podstawowe zasady rozmieszczania treœci na tablicach
przeddrogowskazowych pokazane s¹ na rysunkach
szczegó³owych.

6.3.1.3. Stosowanie tablic przeddrogowskazowych

Tablice przeddrogowskazowe stosuje siê:
a) na drogach krajowych przed skrzy¿owaniami z droga-

mi krajowymi i wojewódzkimi,
b) na drogach wojewódzkich o du¿ym znaczeniu komu-

nikacyjnym, przed skrzy¿owaniami z drogami krajo-
wymi i wojewódzkimi,

c) na drogach innych ni¿ wymienione w lit. a) i b) - przed
skrzy¿owaniami o ruchu okrê¿nym lub je¿eli uk³ad dróg
na skrzy¿owaniu jest skomplikowany i drogowskazy
tablicowe nie daj¹ kieruj¹cym pojazdami dostatecznej
informacji.

6.3.1.4. Umieszczanie tablic przeddrogowskazowych

Tablice przeddrogowskazowe na drogach ogólnodostêp-
nych umieszcza siê w odleg³oœci:
– od 150 m do 300 m przed skrzy¿owaniem poza
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miastami,
– 100 m przed skrzy¿owaniem w miastach, a bli¿ej,

je¿eli wymagaj¹ tego warunki lokalne i umieszcze-
nie tablicy u³atwi orientacjê kieruj¹cym pojazdami.

W miastach dopuszcza siê te¿ umieszczanie tablic przed-
drogowskazowych poprzedzaj¹cych, w odleg³oœci
wiêkszej ni¿ 100 m podaj¹c na nich odleg³oœæ od skrzy-
¿owania lub pasa wy³¹czania.
Przyk³ady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych
na drogach ogólnodostêpnych pokazano na rysunkach od
6.3.1.1 do 6.3.1.6 i 6.3.1.10.
Tablice przeddrogowskazowe na drogach ekspresowych
umieszcza siê w odleg³oœci 500 m przed pocz¹tkiem pasa
wy³¹czania na wêŸle drogowym; odleg³oœæ tê podaje siê w
prawym dolnym rogu tablicy.
Przyk³ady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych
na drodze ekspresowej podano na rysunkach 6.3.1.7 i
6.3.1.11.
Na autostradzie przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania umiesz-
cza siê dwie tablice przeddrogowskazowe:
– I poprzedzaj¹c¹ w odleg³oœci 1500 m,
– II zasadnicz¹ w odleg³oœci 500 m, przy czym odleg³o-

œci te podaje siê w prawym dolnym rogu tablicy.
Na strza³ce symbolizuj¹cej drogê wyjazdow¹ (³¹cznicê) na
tablicy zasadniczej, mo¿na umieœciæ znak uprzedzaj¹cy o
ograniczeniu prêdkoœci, je¿eli odpowiadaj¹cy mu znak
znajduje siê na tej drodze. Przyk³ady tablic przeddrogow-
skazowych umieszczanych na autostradzie oraz na innych
drogach przed skrzy¿owaniami z autostrad¹ pokazano na
rysunkach od 6.3.1.8. do 6.3.1.11.

6.3.2. Drogowskazy do miejscowoœci
lub dzielnicy miast

6.3.2.1. Zasady ogólne

Drogowskazy od E-2a do E-5 wystêpuj¹ce w wielu od-
mianach stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
pojazdami kierunku dojazdu do miejscowoœci lub dzielnic
miast.
Ró¿ne rodzaje drogowskazów pokazane s¹ na rysunkach
od 6.3.2.1 do 6.3.4.11, 6.3.10.1 i 6.5.4.2. Wymiary drogo-
wskazów zale¿¹ od liczby i rodzajów napisów, znaków,
itp. oraz od obowi¹zuj¹cej dla danej drogi wielkoœci liter.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje drogowskazów do miej-
scowoœci lub dzielnicy miast:

– drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f,

– drogowskazy E-3 w kszta³cie strza³y do miejscowoœci
wskazuj¹ce numer drogi,

– drogowskazy E-4 w kszta³cie strza³y do miejscowoœci
podaj¹ce do niej odleg³oœæ,

– drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta.

Rys. 6.3.2.1. Drogowskaz E-2a

Rys. 6.3.2.2. Drogowskaz E-2a z nazwami dwóch miejsco-
woœci kierunkowych na jednym kierunku

Rys. 6.3.2.3. Drogowskaz E-2a na skrzy¿owaniach:

a) typu „Y”

b) dróg powiatowych

Rys. 6.3.2.4. Drogowskaz E-2a wskazuj¹cy dojazd do drogi
ekspresowej
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Rys. 6.3.2.5. Drogowskaz E-2c na autostradzie

Rys. 6.3.2.6. Drogowskaz E-2e wskazuj¹cy dojazd do autostrady

Rys. 6.3.2.7. Drogowskaz E-2a zawieraj¹cy informacjê lokaln¹

6.3.2.2. Drogowskazy tablicowe

W zale¿noœci od miejsca zastosowania drogowskazy
tablicowe dziel¹ siê na umieszczane:
1) obok jezdni:
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych (E-2a),
– na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla dwóch

pasów na jezdni g³ównej,
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych, przed

wjazdem na autostradê (E-2e),
2) nad jezdni¹:
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych (E-2b),
– na autostradach (E-2d),
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych przed

wjazdem na autostradê (E-2f).
Drogowskazy E-2a, E-2c i E-2e umieszcza siê po prawej
stronie jezdni, a drogowskazy E-2b, E-2d i E-2f nad jezd-
ni¹, w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli na

wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz ta-
blicowy umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa.
Drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f stosuje siê w
celu wskazania na skrzy¿owaniu lub bezpoœrednio
przed nim numerów dróg i kierunków do miejscowo-
œci, a tak¿e dzielnic miast, obiektów komunikacyjnych,
turystycznych, wypoczynkowych, itp.
Drogowskazy tablicowe E-2a umieszcza siê na:
– drogach krajowych przed skrzy¿owaniami z innymi

drogami krajowymi i z drogami wojewódzkimi oraz
powiatowymi i gminnymi , gdy istnieje potrzeba wska-
zania kierunku do miejscowoœci,

– drogach wojewódzkich, powiatowych i drogach gmin-
nych, przed skrzy¿owaniami z innymi drogami. W mia-
stach na drogach powiatowych i gminnych drogowskaz
E-2 umieszcza siê tylko w sytuacjach, gdy istnieje ko-
niecznoœæ wskazania kierunku do innej miejscowoœci,
a nie mo¿na stosowaæ drogowskazu E-4.

Podaje siê na nich:
–  nazwy miejscowoœci oraz po ich lewej stronie numery

dróg albo numery dróg z miniaturami znaków D-7 lub
D-9, je¿eli wynika to z zasad okreœlonych w punkcie 6.3.7,

– informacjê lokaln¹, tj. nazwy miejscowoœci, dojazdy do
centrum, dzielnic, ulic, itp. oraz napis „Tranzyt” we-
d³ug zasad omówionych w punkcie 6.5,

– strza³ki wskazuj¹ce kierunek dróg na skrzy¿owaniu,
skierowane pod k¹tem odpowiadaj¹cym rzeczywiste-
mu przebiegowi tych dróg.

Strza³ki skierowane na wprost, w lewo i skoœnie w lewo,
umieszcza siê po lewej stronie nazwy miejscowoœci; strza³ki
skierowane w prawo lub skoœnie w prawo, umieszcza siê
po prawej stronie. Kierunki powinny byæ umieszczone, li-
cz¹c od góry do do³u, w kolejnoœci przeciwnej do ruchu
wskazówek zegara, pocz¹wszy od kierunku na wprost.
Je¿eli przy strza³ce wskazuj¹cej kierunek podano wiêcej
ni¿ jedn¹ nazwê miejscowoœci, to nazwy odnosz¹ce siê do
poszczególnych kierunków nale¿y oddzieliæ bia³ymi po-
ziomymi liniami o szerokoœci równej szerokoœci obwódki
tablicy (rys. 6.3.2.2). Je¿eli nie spowoduje to zwiêkszenia
wymiarów znaku, to numery szlaku drogowego powinny
byæ umieszczane osiowo jeden pod drugim.
Na drogowskazie E-2a mo¿na umieœciæ najwy¿ej szeœæ
nazw miejscowoœci, przy czym dla jednego kierunku:
– na drogach poza miastami dwie lub wyj¹tkowo trzy nazwy,
– na drogach w miastach wyj¹tkowo cztery nazwy.
Na drogowskazach stosowanych w miastach, na skrzy¿o-
waniach, na których nale¿y podaæ informacjê o wiêkszej
liczbie kierunków i nazw miejscowoœci kierunkowych, ni¿
powy¿ej okreœlono, umieszcza siê wspólnie dla tych kie-
runków napis „Tranzyt” uzupe³niony numerami dróg,
wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.5.2.3.
Inne przyk³ady drogowskazów tablicowych podane s¹
na rysunkach od 6.3.2.3. do 6.3.2.7.
Na drogowskazie E-2a umieszczonym na drodze krajowej
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lub wojewódzkiej na czterowlotowym skrzy¿owaniu z
drog¹ powiatow¹ o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym
lub gminn¹, dopuszcza siê stosowanie tylko informa-
cji o miejscowoœciach po³o¿onych przy drodze powia-
towej lub gminnej.
Na autostradach umieszcza siê, a na innych drogach
szczególnie w miastach - zaleca siê umieszczaæ, dro-
gowskazy nad jezdni¹, je¿eli uzasadnia to liczba pasów
ruchu w danym kierunku - wiêksza od dwóch, oraz
je¿eli taka lokalizacja polepszy widocznoœæ i zapewni
lepsz¹ czytelnoœæ drogowskazu (rys. 6.3.2.8).

Rys. 6.3.2.8. Drogowskazy umieszczane nad jezdni¹:

a) E-2b na drodze ogólnodostêpnej

b) E-2d na autostradzie

c) E-2f wskazuj¹cy dojazd do autostrady

Strza³ki na drogowskazach E-2d i E-2f umieszcza siê
po obydwu stronach nazw miejscowoœci, jednak do-
puszcza siê umieszczanie strza³ki tylko po prawej stronie
nazwy miejscowoœci, do której droga odga³êzia siê.
Na drogowskazach E-2b umieszcza siê po jednej strza³ce
dla ka¿dego kierunku.
Poszczególne cz³ony drogowskazów umieszczanych nad
jezdni¹ mog¹ byæ ró¿nych wymiarów oraz mog¹ stykaæ
siê ze sob¹ lub nie. Oœ pionowa drogowskazu powinna siê
pokrywaæ z osi¹ pionow¹ pasa ruchu (pasów ruchu), któ-
rego drogowskaz dotyczy, zaœ oœ pozioma powinna siê
pokrywaæ z osi¹ poziom¹ konstrukcji wsporczej.
Na skrzy¿owaniach, przed którymi ze wzglêdu na brak
miejsca lub z powodu du¿ej liczby pasów ruchu (trzy
lub wiêcej) nie zastosowano tablic przeddrogowskazo-
wych, mo¿na stosowaæ drogowskazy uprzedzaj¹ce. Ich
treœæ powinna byæ analogiczna do treœci drogowskazu
umieszczonego bezpoœrednio przed skrzy¿owaniem.

6.3.2.3. Drogowskaz w kszta³cie strza³y do
miejscowoœci wskazuj¹cy numer drogi

Znak E-3 „drogowskaz w kszta³cie strza³y do miej-
scowoœci wskazuj¹cy numer drogi” (rys. 6.3.2.9),

stosuje siê w celu zapewnienia lepszej informacji o prze-
biegu drogi lub jako uzupe³nienie informacji podanej
na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrêbie
skrzy¿owañ innych ni¿ o czterech wlotach. Drogowska-
zy E-3 stosuje siê na drogach krajowych i wojewódzkich.
W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 mo¿na
umieszczaæ na drogach wylotowych z miasta w celu wska-
zania kierunku do drogi krajowej lub wojewódzkiej.
Na drogowskazie E-3 podaje siê informacje wed³ug za-
sad okreœlonych w punkcie 6.3.2.2.

Rys. 6.3.2.9. Drogowskaz E-3

Drogowskazy E-3 umieszcza siê:
– na odga³êzieniach dróg dwujezdniowych,
– na skrzy¿owaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku,
– na wylotach ze skrzy¿owañ z ruchem okrê¿nym; umiesz-

cza siê je na wylotach w miejscu zapewniaj¹cym naj-
lepsz¹ widocznoœæ dla kieruj¹cego pojazdem,

– na skrzy¿owaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie
przed skrzy¿owaniem drogowskazu tablicowego.

Drogowskazy E-3,  z wyj¹tkiem umieszczonych w obrê-
bie skrzy¿owania dla potwierdzenia kierunku, umieszcza
siê po prawej stronie jezdni, w odleg³oœci do 50 m od skrzy-
¿owania. Je¿eli na wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to
drogowskaz E-3 umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa.
Je¿eli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogowska-
zie tablicowym podano dla jednego kierunku dwie
nazwy miejscowoœci kierunkowych, to na drogowska-
zie E-3 powtarza siê te nazwy (rys. 6.3.2.10).

Rys. 6.3.2.10. Drogowskaz E-3 z dwiema nazwami
miejscowoœci kierunkowych

6.3.2.4. Drogowskaz w kszta³cie strza³y do
miejscowoœci podaj¹cy do niej odleg³oœæ

Znak E-4 „drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowo-
œci podaj¹cy do niej odleg³oœæ” (rys. 6.3.2.11) stosuje
siê na skrzy¿owaniach, na których istnieje potrzeba
wskazania kierunku i odleg³oœci do miejscowoœci le¿¹-
cej przy drodze powiatowej lub gminnej.
Drogowskazy E-4 umieszcza siê po prawej stronie jezd-
ni w odleg³oœci do 50 m przed wjazdem na drogê, przy
której po³o¿ona jest miejscowoœæ. Na skrzy¿owaniu typu
„T” dopuszcza siê umieszczenie znaku na przed³u¿eniu
osi koñcz¹cej siê drogi.
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Rys. 6.3.2.11.  Drogowskaz E-4:

a) dla kierunku w prawo

b) dla kierunku w lewo

Na drogowskazie E-4 podaje siê nazwê miejscowoœci, do
której prowadzi droga. Po prawej stronie nazwy podaje
siê liczbê kilometrów wskazuj¹c¹ odleg³oœæ do niej.
Zasady podawania odleg³oœci okreœlono w punkcie 6.1.

6.3.2.5. Drogowskaz do dzielnicy miasta

Rys. 6.3.2.12. Znak E-5

Znak E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta” (rys. 6.3.2.12)
stosuje siê w celu wskazania dojazdu do dzielnicy lub
wa¿nego dla podró¿nych placu (ulicy) w mieœcie.
W celu wskazania dojazdu do dzielnicy œródmiejskiej stosu-
je siê drogowskaz E-5a z napisem „Centrum” (rys. 6.3.2.13).

Rys. 6.3.2.13. Znak E-5a

Napisy dotycz¹ce informacji lokalnej wed³ug zasad okre-
œlonych odpowiednio w punktach 6.3.1.1. i 6.3.2.2. mog¹
byæ umieszczane równie¿ na tablicach przeddrogowska-
zowych i drogowskazach tablicowych.

6.3.3. Drogowskazy do obiektu komunikacyjne-
go lub u¿ytecznoœci publicznej

6.3.3.1. Zasady ogólne
Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje siê w celu wskazania
dojazdu do obiektów komunikacyjnych: lotnisk, dwor-
ców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz
portów. Znaki wed³ug analogicznego wzoru jak znak E-6
stosuje siê w celu wskazania dojazdu do jednostki policji,
pogotowia ratunkowego, urzêdów administracji publicznej,
zarz¹dów drogi oraz jednostek prowadz¹cych odprawê celn¹.
Na znaku umieszcza siê symbol lub nazwê obiektu, którego
dotyczy. Symbole powinny znajdowaæ siê przy prostopad³ym
boku i zwrócone przodem w tê stronê co grot strza³y.
Znaki umieszcza siê po prawej stronie jezdni w odleg³o-
œci do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli na wlocie
zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz tablicowy
umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa. Na skrzy¿owaniu

typu „T” dopuszcza siê umieszczanie znaku na przed³u-
¿eniu koñcz¹cej siê drogi.
Znaki umieszcza siê przy drodze tranzytowej przechodz¹cej
przez miejscowoœæ lub w jej pobli¿u. Je¿eli trasa dojazdowa
zmienia kierunek, znaki umieszcza siê na tych skrzy¿owa-
niach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.3.2. Drogowskaz do lotniska
Znak E-6 „drogowskaz do lotniska” (rys. 6.3.3.1) stosuje
siê w celu wskazania kierunku do lotniska (portu lotni-
czego). Na znaku obok symbolu umieszcza siê nazwê
lotniska. Bezpoœrednio przed dojazdem do poszczegól-
nych obiektów portu lotniczego stosuje siê odmiany
drogowskazu E-6 z napisami wskazuj¹cymi rodzaj obiek-
tu, np. krajowy, cargo, odloty, nr terminalu, itp.

Rys. 6.3.3.1. Znak E-6

6.3.3.3. Drogowskaz do dworca
lub stacji kolejowej

Rys. 6.3.3.2. Znak E-6a:

a) do dworca kolejowego z napisem PKP

b) do stacji kolejowej z symbolem poci¹gu

Znak E-6a „drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej”
(rys. 6.3.3.2) stosuje siê w celu wskazania kierunku do
stacji kolejowej lub przystanku kolejowego obs³uguj¹cych
ruch pasa¿erski. Dopuszcza siê zamiast symbolu stoso-
wanie napisu PKP. Je¿eli znak wskazuje kierunek do stacji
obs³uguj¹cych wy³¹cznie ruch towarowy na znaku umiesz-
cza siê odpowiedni napis np. Dworzec towarowy.

6.3.3.4. Drogowskaz do dworca autobusowego

Rys. 6.3.3.3. Znak E-6b

Znak E-6b „drogowskaz do dworca autobusowego” (rys.
6.3.3.3) stosuje siê w celu wskazania kierunku do dwor-
ca autobusowego. Dopuszcza siê stosowanie zamiast
symboli napisu z nazw¹ przedsiêbiorstwa (grupy przed-
siêbiorstw), które odprawiane s¹ na dworcu np. PKS.
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6.3.3.5. Drogowskaz do przystani promowej

Rys. 6.3.3.4. Znak E-6c

Znak E-6c „drogowskaz do przystani promowej” (rys.
6.3.3.4) stosuje siê w celu wskazania kierunku do przysta-
ni promu morskiego (dworca morskiego) lub promu
rzecznego. Na znaku podaje siê nazwê miasta (portu), do
którego kursuj¹ promy morskie lub nazwê miasta kierun-
kowego le¿¹cego na drodze w przypadku promu rzecznego.
Je¿eli w danej miejscowoœci lub rejonie znajduje siê kilka
obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza siê umiesz-
czenie na drogowskazie nazwy obiektu.

6.3.3.6. Drogowskaz  do obiektów u¿ytecznoœci
publicznej

Rys. 6.3.3.5. Drogowskazy:

a) do pogotowia ratunkowego

b) do urzêdu administracji publicznej

c) do punktu odpraw celnych

d) do centrum handlowego

Drogowskazy do obiektów u¿ytecznoœci publicznej sto-
suje siê w celu wskazania obiektów, w których œwiadczy
siê pomoc albo odbywa siê obs³uga administracyjna lub
handlowa. Przyk³adowe drogowskazy obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej pokazano na rys. 6.3.3.5.

6.3.4. Drogowskazy do obiektów turystycznych
lub wypoczynkowych

6.3.4.1. Zasady ogólne
Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane s¹ w celu wska-
zania kierunku do obiektów turystycznych lub
wypoczynkowych takich jak przystañ wodna, pla¿a,
muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody, punkt

obserwacyjny, szlak rowerowy, itp.
Napisy, symbole i obrze¿e tych znaków s¹ barwy br¹-
zowej. Na znakach do obiektu turystycznego mo¿na
umieszczaæ tak¿e symbole obiektów oznaczonych zna-
kami informacyjnymi. Dopuszcza siê  tak¿e
podawanie informacji o du¿ym obiekcie przemy-
s³owym.
Znaki do obiektu turystycznego umieszcza siê po prawej
stronie jezdni, w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli
na wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz
tablicowy umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa. Na skrzy-
¿owaniu typu „T” dopuszcza siê umieszczanie znaku na
przed³u¿eniu koñcz¹cej siê drogi.
Znaki umieszcza siê przy drodze tranzytowej przechodz¹-
cej przez miejscowoœæ lub w jej pobli¿u. Je¿eli trasa
dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza siê na tych
skrzy¿owaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.4.2. Drogowskaz do przystani wodnej
lub ¿eglugi

Rys. 6.3.4.1. Znak E-7

Znak E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub ¿eglu-
gi” (rys. 6.3.4.1) stosuje siê w celu wskazania dojazdu
do tego obiektu.
Je¿eli w danej miejscowoœci lub rejonie znajduje siê kilka
obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza siê
umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.

Rys. 6.3.4.2. Znak E-7 wskazuj¹cy kierunek na wprost

Na rysunku 6.3.4.2. pokazano drogowskaz E-7 wskazu-
j¹cy kierunek do przystani - na wprost przez skrzy¿owanie.

6.3.4.3. Drogowskaz do pla¿y
lub miejsca k¹pielowego

Znak E-8 „drogowskaz do pla¿y lub miejsca k¹pielo-
wego” (rys. 6.3.4.3) stosuje siê w celu wskazania
dojazdu do pla¿y lub miejsca k¹pielowego. Stosowa-
nie tego drogowskazu jest analogiczne jak drogowskazu
E-7 opisanego w punkcie 6.3.4.2.

Rys. 6.3.4.3.  Drogowskaz E-8

Na znaku E-8 zamiast symbolu pla¿y mo¿e byæ
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umieszczany symbol jeŸdŸca na koniu (rys. 6.3.4.4)
wskazuj¹cy kierunek do oœrodka jazdy konnej.

Rys. 6.3.4.4.  Drogowskaz E-8 z symbolem jeŸdŸca

6.3.4.4. Drogowskaz do muzeum

Rys. 6.3.4.5. Drogowskaz E-9

Znak E-9 „drogowskaz do muzeum” (rys. 6.3.4.5) sto-
suje siê w celu wskazania dojazdu do muzeum. Na
drogowskazie umieszcza siê nazwê muzeum oraz na-
zwê miejscowoœci, je¿eli jest on ustawiony poza
granicami administracyjnymi tej miejscowoœci. Dro-
gowskaz E-9 umieszcza siê na wniosek w³aœciwego
terytorialnie organu administracji pañstwowej do spraw
kultury.
Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowska-
zu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.4.5. Drogowskaz do zabytku
jako dobra kultury

Rys. 6.3.4.6. Drogowskaz E-10

Znak E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultu-
ry” (rys. 6.3.4.6) stosuje siê w celu wskazania dojazdu
do obiektu zabytkowego stanowi¹cego dobro kultu-
ry narodowej. Zasady jego stosowania s¹ takie same
jak drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-10 zamiast symbolu zamku mog¹ byæ
umieszczane symbole:
- koœcio³a (rys. 6.3.4.7), je¿eli znak wskazuje kieru-

nek do zabytkowego obiektu o charakterze sa-
kralnym - koœcio³a, katedry, bazyliki, cerkwi, itp.,

- cmentarza (rys. 6.3.4.8), je¿eli znak wskazuje do-
jazd do zabytkowego cmentarza lub miejsca mar-
tyrologii.

Rys. 6.3.4.7.  Drogowskaz E-10 z symbolem koœcio³a

Rys. 6.3.4.8.  Drogowskaz E-10 z symbolem cmentarza

6.3.4.6. Drogowskaz do zabytku przyrody

Rys. 6.3.4.9. Drogowskaz E-11

Znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody” (rys.
6.3.4.9) stosuje siê w celu wskazania obiektu uznanego
za pomnik przyrody i umieszcza na wniosek w³aœciwego
terytorialnie Konserwatora Przyrody. Zasady jego stoso-
wania s¹ takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mog¹ byæ
umieszczane symbole:
- groty (rys. 6.3.4.10), je¿eli znak wskazuje kieru-

nek do groty lub jaskini,
- ska³y (rys. 6.3.4.11), je¿eli znak wskazuje do-

jazd zabytków przyrody nieo¿ywionej,
- ostoi ptaków (rys. 6.3.4.12), je¿eli znak wska-

zuje dojazd do rezerwatu (ostoi ptaków).

Rys. 6.3.4.10. Drogowskaz E-11z symbolem groty

Rys. 6.3.4.11. Drogowskaz E-11z symbolem ska³y

Rys. 6.3.4.12.  Drogowskaz E-11z symbolem ostoi ptaków

6.3.4.7. Drogowskaz do punktu widokowego

Rys. 6.3.4.13. Drogowskaz E-12

Znak E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”
E-12 (rys. 6.3.4.13) stosuje siê w celu wskazania do-
jazdu do punktu, z którego istnieje dogodna mo¿liwoœæ
obserwacji rejonów o walorach krajobrazowych.
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Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowska-
zu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.4.8. Drogowskaz do szlaku rowerowego

Rys. 6.3.4.14. Drogowskaz E-12a

Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” (rys.
6.3.4.14) stosuje siê w celu wskazania dojazdu do miej-
sca, w którym rozpoczyna siê lub przebiega
oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.

Rys. 6.3.4.15. Drogowskaz E-12a do szlaku turystyki pieszej

Na znaku E-12a zamiast symbolu roweru mo¿e byæ
umieszczany symbol trasy pieszej (rys. 6.3.4.15) wska-
zuj¹cy kierunek do rozpoczynaj¹cego siê lub
przebiegaj¹cego w pobli¿u szlaku turystyki pieszej.

6.3.4.9. Drogowskazy z symbolami znaków
kategorii D

W celu wskazania dojazdu do znajduj¹cych siê przy
drodze lub w jej pobli¿u obiektów oznaczonych zna-
kami D-18 i od D-21 do D-34, mo¿na symbole tych
znaków umieszczaæ na bia³ym tle drogowskazów po-
daj¹cych informacjê lokaln¹. W przypadku znaku D-18
umieszcza siê jego miniaturê.

Rys. 6.3.4.16. Drogowskaz z symbolem znaku D-30

Na rysunku 6.3.4.16 pokazano przyk³ad umieszczenia sym-
bolu znaku D-30 na drogowskazie wskazuj¹cym kierunek
w prawo, a na rysunku 6.3.4.17  - miniatury znaku D-18,
na drogowskazie wskazuj¹cym kierunek na wprost.

Rys. 6.3.4.17. Drogowskaz ze znakiem D-18

6.3.4.10.Drogowskaz do obiektu przemys³owego

Rys. 6.3.4.18. Drogowskaz do obiektu przemys³owego

Drogowskaz do obiektu przemys³owego (rys. 6.3.4.18)
stosuje siê w celu wskazania w³aœciwej drogi dojazdo-
wej na teren du¿ego obiektu przemys³owego (np. huta,
fabryka, kopalnia, stocznia) zajmuj¹cego rozleg³y teren.
Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowska-
zu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.5. Tablica kierunkowa

Znak E-13 „tablica kierunkowa” (rys. 6.3.5.1) stosuje
siê w celu potwierdzenia kierunku drogi i podania od-
leg³oœci do miejscowoœci na niej wymienionych.

Rys. 6.3.5.1. Znak E-13

Na tablicy E-13 (rys. 6.3.5.1) podaje siê:
– w górnym wierszu - nazwê miejscowoœci le¿¹cej przed

miejscowoœci¹ kierunkow¹, siedziby gminy lub powia-
tu, lub o znaczeniu turystycznym lub po³o¿onej na skrzy-
¿owaniu z drog¹ krajow¹ lub wojewódzk¹,

– w dolnym wierszu - nazwê miejscowoœci kierunkowej,
– wyra¿one w kilometrach odleg³oœci od wymienionych

miejscowoœci.
Je¿eli przed miejscowoœci¹ kierunkow¹ nie ma innej
miejscowoœci, to stosuje siê tablicê E-13 podaj¹c¹ tyl-
ko nazwê tej miejscowoœci.
Tablice kierunkowe stosuje siê poza obszarem zabudowa-
nym na drogach krajowych, je¿eli nie zastosowano tablicy
szlaku drogowego (znaki E-14 lub E-14a), wojewódzkich
i powiatowych.
Tablice E-13 umieszcza siê:
– w odleg³oœci 50-100 m za znakiem E-18a,
– za skrzy¿owaniem z drog¹ krajow¹, wojewódzk¹ lub

powiatow¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
– poœrodku odcinka, na którego krañcach s¹ umieszczo-

ne tablice kierunkowe lub szlaku drogowego, je¿eli d³u-
goœæ tego odcinka przekracza 20 km.

6.3.6. Tablica szlaku drogowego

6.3.6.1. Zasady ogólne

Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” (rys. 6.3.6.1)
stosuje siê w celu potwierdzenia przebiegu drogi kra-
jowej, podania jej numeru (numerów), g³ównych
miejscowoœci le¿¹cych na danym szlaku i odleg³oœci
do nich.
Dopuszcza siê tak¿e stosowanie znaków szlaku dro-
gowego na drogach wojewódzkich o du¿ym znaczeniu
komunikacyjnym.
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Rys. 6.3.6.1. Tablica E-14

Rys. 6.3.6.2. Tablica E-14 z nazwami dwóch miejscowoœci
kierunkowych

Wymiar tablicy E-14 zale¿y od liczby podawanych in-
formacji oraz wielkoœci liter i cyfr ustalonych dla
danego rodzaju drogi.
Znak E-14a „tablica szlaku drogowego na autostradzie”
(rys. 6.3.6.3) stosuje siê w celu wskazania miejscowo-
œci le¿¹cych wzd³u¿ autostrady.

6.3.6.2. Zasady rozmieszczania informacji na
tablicy szlaku drogowego

W górnej czêœci tablicy umieszcza siê znak z numerem
drogi krajowej oraz znak z numerem szlaku miêdzyna-
rodowego, je¿eli droga ma równie¿ taki numer. Znak
(znaki) z numerem drogi umieszcza siê centralnie w
stosunku do osi pionowej tablicy. Zasadnicz¹ treœæ ta-
blicy E-14 stanowi wykaz g³ównych miejscowoœci
le¿¹cych na danym szlaku oraz, wyra¿one w kilome-
trach, odleg³oœci do nich. Liczba miejscowoœci powinna
byæ tak dobrana, aby liczba wierszy podaj¹cych ich
nazwy nie przekracza³a czterech na drogach ogólno-
dostêpnych i ekspresowych, a trzech - na autostradach.

Je¿eli na tablicy szlaku drogowego miejscowoœæ poda-
wana jest tylko dlatego, ¿e le¿y w niej skrzy¿owanie z
inna drog¹ krajow¹, po prawej stronie nazwy miejscowo-
œci zaleca siê umieszczanie numeru krzy¿uj¹cej siê drogi.
Je¿eli na tablicy szlaku drogowego podawana jest na-
zwa przejœcia granicznego, to po jej prawej stronie
umieszcza siê znak „PL” i znak wyró¿niaj¹cy pañstwo,
do którego prowadzi przejœcie, przyjêty do oznaczania
pojazdów uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym.

6.3.6.3. Nazwy miejscowoœci na tablicy szlaku
drogowego

Dobór nazw miejscowoœci ustala siê po szczegó³owej ana-
lizie ich znaczenia komunikacyjnego i gospodarczego.
Na tablicach szlaku drogowego podaje siê:
– w wierszu górnym - nazwê najbli¿szej miejscowoœci,

siedziby gminy lub powiatu, miejscowoœci o znacze-
niu turystycznym lub na skrzy¿owaniu z drog¹ krajo-
w¹ lub wojewódzk¹, le¿¹cej przed miejscowoœci¹
kierunkow¹, lub nazwê miejscowoœci kierunkowej,

– w wierszu dolnym - nazwê przejœcia granicznego, je-
¿eli szlak prowadzi za granicê lub nazwê miasta s¹-
siedniego pañstwa na odcinku drogi przed przejœciem
granicznym albo nazwê miasta kierunkowego,

– w wierszach poœrednich - nazwy miast o znaczeniu
administracyjnym, turystycznym lub komunikacyj-
nym, w tym nazwê kierunkowego, je¿eli nie jest
podawane w wierszu dolnym lub górnym.

Dopuszcza siê umieszczenie na tablicy szlaku drogowego
nazwy miejscowoœci znajduj¹cej siê przy innej drodze.
Z lewej strony nazwy miejscowoœci umieszcza siê numer
drogi, przy której jest po³o¿ona.
Na odcinkach dróg o wspólnym przebiegu w górnej
czêœci tablicy szlaku drogowego umieszcza siê infor-
macje o drodze o numerze ni¿szym - numer drogi i
nazwy dwóch miejscowoœci, najbli¿szej i kierunkowej,
a poni¿ej oddzielone bia³¹ lini¹  analogiczne informa-
cje o drodze i numerze wy¿szym.

6.3.6.4. Umieszczanie tablic szlaku drogowego

Tablice szlaku drogowego umieszcza siê na drogach
krajowych:
– przy wylotach z miast siedzib powiatu oraz innych, o

wa¿nym znaczeniu gospodarczym lub turystycznym,
– za skrzy¿owaniami (wêz³ami) z innymi drogami krajowymi

oraz wojewódzkimi o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
w nastêpuj¹cych miejscach:
a) oko³o 100 m za wyjazdem z miejscowoœci,
b) oko³o 200 m za skrzy¿owaniem na drogach ogólno-

dostêpnych,
c) 250 m za koñcem pasa w³¹czania na drogach ekspresowych,
d) 300 m za koñcem pasa w³¹czania przy g³ównej jezdni

autostrady.
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Tablicê szlaku drogowego E-14a umieszczan¹ na auto-
stradzie pokazano na rysunku 6.3.6.3.

Rys. 6.3.6.3. Tablica E-14a

6.3.7. Znaki z numerem drogi

6.3.7.1. Zasady ogólne

Znaki z numerem drogi stosuje siê samodzielnie lub
umieszcza siê na znakach kierunku w celu wskazania dróg
krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozosta-
³ych kategorii nie umieszcza siê na znakach drogowych.

6.3.7.2. Znak z numerem drogi krajowej

Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy czer-
wonej i napisie barwy bia³ej (rys. 6.3.7.1) stosuje siê w
celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej
numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tê drogê.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza siê
ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekra-
czaj¹cym 100 kN i odpowiednio wiêkszym nacisku osi
wielokrotnej z wyj¹tkiem odcinków, na których nie
dopuszcza siê ruchu pojazdów o nacisku osi powy¿ej
80kN, zgodnie z przepisami okreœlaj¹cymi sieæ dróg
krajowych, po których mog¹ poruszaæ siê pojazdy o
okreœlonych parametrach, chyba ¿e znak B-19 okreœla
inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.

Rys. 6.3.7.1. Znak E-15a:

a) z numerem jednocyfrowym

b) z numerem dwucyfrowym

6.3.7.2. Znak z numerem drogi wojewódzkiej

Znak E-15b (rys. 6.3.7.2) stosuje siê w celu wskazania
przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tê drogê.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza siê ruch po-

jazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekraczaj¹cym 80 kN.

Rys. 6.3.7.2. Znak E-15b

Rys. 6.3.7.3. Znak E-15e

Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiêkszonym do
10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu” (rys. 6.3.7.3) sto-
suje siê w celu wskazania przebiegu drogi lub wjazdu na
drogê wojewódzk¹, na której dopuszcza siê ruch pojazdów
o nacisku osi pojedynczej nie przekraczaj¹cym 100 kN.

6.3.7.3. Znak z numerem autostrady

Rys. 6.3.7.4. Znak E-15c

Znak E-15c „numer autostrady” (rys. 6.3.7.4) stosuje siê w
celu wskazania przebiegu autostrady lub wjazdu na ni¹. Na
znakach kierunku wskazuj¹cych kierunek do autostrady po
lewej stronie umieszcza siê znak D-9 (rys. 6.3.7.5).
Je¿eli istnieje koniecznoœæ wskazania dojazdu do autostrady
na drogach od niej oddalonych dopuszcza siê stosowanie dro-
gowskazu w kszta³cie strza³y ze znakiem D-9, numerem
autostrady i odleg³oœci¹ do jej najbli¿szego wêz³a (rys. 6.3.7.6).

Rys. 6.3.7.5. Znak E-15c z miniatur¹ znaku D-9

Rys. 6.3.7.6. Drogowskaz w kszta³cie strza³y do autostrady

6.3.7.4. Znak z numerem drogi ekspresowej

Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” (rys. 6.3.7.7)
stosuje siê w celu wskazania przebiegu drogi ekspreso-
wej lub wjazdu na ni¹. Na znakach kierunku
wskazuj¹cych kierunek do drogi ekspresowej, po lewej
stronie znaku E-15d umieszcza siê znak D-7 (rys. 6.3.7.8).
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Rys. 6.3.7.7. Znak E-15d

Rys. 6.3.7.8. Znak E-15d z miniatur¹ znaku D-7

6.3.7.5. Znak szlaku drogowego z numerem
drogi miêdzynarodowej

Rys. 6.3.7.9. Znak E-16

Znak E-16 „numer szlaku miêdzynarodowego” (rys. 6.3.7.9)
stosuje siê w celu poinformowania kieruj¹cych pojazdami,
¿e droga krajowa jest tak¿e drog¹ miêdzynarodow¹.
Znaki E-16 stosuje siê na wszystkich drogach miêdzyna-
rodowych. Numery oznaczaj¹ce te drogi powinny
wystêpowaæ zawsze jako uzupe³nienie numerów dróg kra-
jowych, b¹dŸ na samodzielnych znakach umieszczanych
pod znakiem szlaku drogi krajowej (rys. 6.3.7.10), b¹dŸ
jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach
kierunku, jak pokazano na rysunkach: 6.3.1.2, 6.3.1.4,
6.3.2.3.a, 6.3.2.8.b, 6.3.2.10, 6.3.6.2 i 6.3.6.3.

Rys. 6.3.7.10.  Znak E-16 jako uzupe³nienie znaku E-15a

Znaki E-16 umieszcza siê na tablicach przeddrogow-
skazowych i drogowskazach tablicowych:
– na pocz¹tku i koñcu drogi oznaczonej numerem drogi

miêdzynarodowej,
– przed i za skrzy¿owaniem, na którym droga krajowa

bêd¹c¹ drog¹ miêdzynarodow¹ krzy¿uje siê z inn¹
drog¹ krajow¹.

6.3.7.6. Stosowanie znaków z numerem drogi

Znaki z numerami dróg stosuje siê na znakach kierunku

na skrzy¿owaniach dróg krajowych i wojewódzkich po-
miêdzy sob¹. Zaleca siê ich stosowanie tak¿e na
skrzy¿owaniach z innymi drogami. Znaki te jako samo-
dzielne nale¿y stosowaæ mo¿liwie czêsto, gdy¿ w istotny
sposób u³atwiaj¹ kieruj¹cym orientacjê, potwierdzaj¹c
obrany kierunek jazdy, szczególnie w miejscach, w któ-
rych mog¹ powstaæ w¹tpliwoœci co do przebiegu drogi.

6.3.7.7.  Umieszczanie znaków z numerem drogi

Numery dróg umieszcza siê:
a) samodzielnie, w odleg³oœci do 50 m:
– za skrzy¿owaniem, bez wzglêdu na rodzaj obszaru, dla

potwierdzenia kierunku a szczególnie je¿eli szlak
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu oraz w przypad-
kach, gdy uk³ad skrzy¿owania mo¿e stwarzaæ w¹t-
pliwoœci co do przebiegu szlaku,

– przed skrzy¿owaniami w obszarze zabudowanym,
je¿eli zmiana przebiegu szlaku nie jest sygnalizowa-
na tablicami przeddrogowskazowymi oraz drogo-
wskazami tablicowymi,

b) na tablicach przeddrogowskazowych, drogowska-
zach tablicowych i drogowskazach w kszta³cie strza³y
do miejscowoœci wskazuj¹cych numer drogi oraz na
tablicach szlaku drogowego - jako jeden z elemen-
tów treœci tych tablic,

Wysokoœæ znaków E-15a i E-15b stosowanych samo-
dzielnie wynosi 300 mm.
Je¿eli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na
skrzy¿owaniu, to obok numeru drogi umieszcza siê strza³-
kê kierunkow¹. Przyk³ady odmian znaków ze strza³kami
przedstawiono na rys. od 6.3.7.11 do 6.3.7.13.

Rys. 6.3.7.11. Znak E-15a z numerem drogi krajowej
ze strza³k¹:

a) skierowan¹ w lewo

b) skierowan¹ skoœnie w lewo

Rys. 6.3.7.12. Znak E-15b ze strza³k¹ skierowan¹ w prawo
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Rys. 6.3.7.13. Znak E-15a z numerem drogi wojewódzkiej ze
strza³k¹ skierowan¹ na wprost

6.3.8. Miejscowoœæ

Znak E-17a „miejscowoœæ” (rys. 6.3.8.1) stosowany jest
w celu wskazania kieruj¹cym, ¿e wje¿d¿aj¹ do okreœlo-
nej znakiem miejscowoœci.
Znak E-17a ma wysokoœæ 530 mm, a d³ugoœæ podsta-
wy  zale¿y od d³ugoœci nazwy miejscowoœci i powinna
wynosiæ co najmniej 1000 mm.
Znak E-17a umieszcza siê przed pierwszymi zabudo-
waniami miejscowoœci.

Rys. 6.3.8.1. Znak E-17a

Je¿eli pierwsze zabudowania lub skrzy¿owanie znajduj¹
siê w pobli¿u granicy administracyjnej miejscowoœci
znak E-17a nale¿y umieœciæ na tej granicy. W przy-
padku miejscowoœci, której zabudowania s¹ znacznie
oddalone od granicy administracyjnej miejscowoœci
znak E-17a umieszcza siê w odleg³oœci 50÷100 m przed
pierwszymi zabudowaniami.
Je¿eli granica pomiêdzy miejscowoœciami przechodzi
wzd³u¿ drogi, to znak wskazuj¹cy miejscowoœæ po³o¿on¹
po lewej stronie drogi umieszcza siê po lewej stronie drogi.
Je¿eli granica miejscowoœci pokrywa siê z granic¹ ob-
szaru zabudowanego i znak E-17a umieszcza siê razem
ze znakiem D-42, wówczas znak D-42 umieszcza siê
pod znakiem E-17a.

6.3.9. Koniec miejscowoœci

Rys. 6.3.9.1. Znak E-18a

Znak E-18a „koniec miejscowoœci” (rys. 6.3.9.1) sto-
suje siê w celu wskazania wyjazdu z miejscowoœci. Znak
E-18a umieszcza siê w tym samym przekroju drogi co
znak E-17a.
Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza siê umiesz-
czanie znaku E-18a po lewej stronie drogi na odwrocie
tablicy E-17a.
W przypadku gdy obszary zabudowy dwóch miejsco-
woœci po³o¿one przy jezdni jednokierunkowej ³¹cz¹ siê
ze sob¹ znak E-17a umieszcza siê nad znakiem E-18a.

6.3.10. Obwodnica

Znak E-19a „obwodnica” (rys. 6.3.10.1) stosuje
siê w celu wskazania kierunku do obwodnicy miasta.
Znaki umieszcza siê na drogach doprowadzaj¹cych
ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z.

Rys. 6.3.10.1. Znak E-19a

6.3.11. Tablica wêz³a drogowego na autostradzie

Rys. 6.3.11.1. Znak E-20

„Tablica wêz³a drogowego na autostradzie” E-20 (rys.
6.3.11.1) stosowana jest w celu uprzedzenia kieruj¹-
cych pojazdami o zbli¿aniu siê do wyjazdu z
autostrady. W górnej czêœci tablicy nale¿y podaæ nu-
mer wyjazdu z autostrady, w dolnej czêœci - odleg³oœæ
do tego wyjazdu. Tablicê umieszcza siê w odleg³oœci
3000 m przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania.

Rys. 6.3.11.2. Znak E-20 z symbolem i nazw¹ wêz³a
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Dopuszcza siê zamiast numeru wyjazdu umieszczanie
na znaku E-20 symbolu i nazwy wêz³a (rys. 6.3.11.2.).
Znak E-20 z nazw¹ wêz³a mo¿na stosowaæ tak¿e na
drogach ekspresowych, wówczas t³o znaku ma barwê
zielon¹.

6.3.12. Dzielnica lub osiedle

Rys. 6.3.12.1. Tablica E-21

Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” (rys. 6.3.12.1) stoso-
wany jest, w razie potrzeby, w miastach w celu lepszej
orientacji kieruj¹cych pojazdami.

6.3.13. Znaki samochodowych szlaków
turystycznych

Do oznakowania samochodowych szlaków turystycz-
nych oraz obiektów turystycznych wystêpuj¹cych na
danym terenie stosuje siê znaki:
– E-22a „samochodowy szlak turystyczny”,
– E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”,
– E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.
Projekty znaków samochodowych szlaków turystycz-
nych opiniuje kapitu³a w³aœciwej organizacji
turystycznej.

6.3.13.1. Samochodowy szlak turystyczny

Rys. 6.3.13.1. Znak E-22a

Znak E-22a “samochodowy szlak turystyczny” (rys.
6.3.13.1) stosuje siê w celu wskazania pocz¹tku sa-
mochodowego szlaku turystycznego oraz jego
kontynuacji na skrzy¿owaniach. Na znaku umieszcza
siê nazwê szlaku, jego symbol oraz  strza³kê wskazu-
j¹c¹ kierunek szlaku.
Znaki umieszcza siê na pocz¹tku samochodowego
szlaku turystycznego oraz na skrzy¿owaniach dla
wskazania kierunku szlaku.

6.3.13.2. Obiekt na samochodowym szlaku
turystycznym

Rys. 6.3.13.2. Znak E-22b

Znaki E-22b “obiekt na samochodowym szlaku tury-
stycznym” (rys. 6.3.13.2.) stosuje siê w celu wskazania
kierunku do obiektu po³o¿onego przy samochodowym
szlaku turystycznym. Na znaku umieszcza siê symbol
obiektu turystycznego, jego nazwê, symbol szlaku tu-
rystycznego oraz strza³kê wskazuj¹ca kierunek do
obiektu. Stosownie do rodzaju obiektu turystycznego
na znaku E-22b umieszcza siê jeden z symboli okre-
œlonych w pkt. 6.3.4.
Znak umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed skrzy-
¿owaniem, na którym nastêpuje zjazd do obiektu. Je¿eli
trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek znaki
umieszcza siê dodatkowo na tych skrzy¿owaniach, na
których kierunek dojazdu ulega zmianie.

Rys. 6.3.13.3. Znak E-22b wskazuj¹cy szczególn¹ atrakcjê
turystyczn¹

Znak E-22b wg rys 6.3.13.3 stosuje siê w celu wskazania
szczególnej atrakcji turystycznej znajduj¹cej siê na szla-
ku. Na znaku umieszcza siê sylwetkê wskazywanego
obiektu turystycznego – zamku, pa³acu itp. Znak mo¿e
byæ umieszczony na pocz¹tku szlaku turystycznego.

6.3.13.3. Informacja o obiektach turystycznych

Rys. 6.3.13.4. Znak E-22c

Znaki E-22c “informacja o obiektach turystycznych”
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(rys. 6.3.13.3) stosuje siê w celu wskazania obszaru
(miasta), na którym znajduje siê szereg godnych uwagi
obiektów turystycznych. Na znaku umieszcza siê na-
zwê obszaru (miasta),  na którym wystêpuj¹ atrakcje
turystyczne oraz ich symbole. Znaki umieszcza siê przy
drogach wjazdowych do obszaru.

6.4. Oznakowanie drogowskazowe poza
miastami

6.4.1. Zasady ogólne

Oznakowanie drogowskazowe skrzy¿owañ poza miasta-
mi spe³nia istotn¹ rolê informacyjn¹ dla uczestników ruchu,
umo¿liwiaj¹c szybk¹ orientacjê co do przebiegu drogi,
a tym samym podnosi sprawnoœæ ruchu oraz optymalizu-
je d³ugoœæ i czas podró¿y. Funkcje poszczególnych
znaków kierunku podane zosta³y w punktach 6.1. i 6.3,
w których okreœlono dane dotycz¹ce miêdzy innymi dro-
gowskazów oraz ró¿nice w zakresie stosowania ich na
drogach maj¹cych ró¿ne funkcje.
Znaki kierunku nale¿y umieszczaæ zgodnie z zasadami
okreœlonymi w punktach 6.1 i 6.3 oraz w tabeli 6.1 do
u¿ycia pomocniczego.

6.4.2. Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿o-
waniach poza miastami

6.4.2.1. Oznakowanie jezdni g³ównej autostrady
w obrêbie wêz³a

Do oznakowania jezdni g³ównej autostrady w obrêbie
wêz³a stosuje siê nastêpuj¹ce znaki oraz urz¹dzenia bez-
pieczeñstwa ruchu (rys. 6.4.2.1):
– E-20 umieszczany 3000 m przed pocz¹tkiem pasa

wy³¹czania; je¿eli ze wzglêdu na niewielkie odcinki
miêdzywêz³owe odleg³oœæ umieszczania znaku nie
mo¿e byæ zachowana, umieszcza siê go w odleg³o-
œci 50 - 100 m za tablic¹ szlaku drogowego poprzed-
niego wêz³a; znaku mo¿na nie stosowaæ, je¿eli
odleg³oœæ jego umieszczenia od pocz¹tku pasa wy-
³¹czania by³aby mniejsza ni¿ 2000 m,

– E-1a (I) umieszczany w odleg³oœci 1500 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,

– E-1a (II) umieszczany w odleg³oœci 500 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,

– F-14a, F-14b, F-14c „tablice wskaŸnikowe na auto-
stradzie” umieszczane w odleg³oœci 300, 200 i 100 m
przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,

– E-2d - jako zasada lub E-2c umieszczane w tym miej-
scu wyjazdu, w którym szerokoœæ pasa wy³¹czania
wynosi 1,0 m,

– U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddziela-
j¹cej jezdniê g³ówn¹ od ³¹cznicy w miejscu, w którym
wysepka ma szerokoœæ co najmniej 1,6 m,

– E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce, gdy
do jednego miasta prowadzi kilka wyjazdów,

– A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”
umieszczany przed ka¿dym wjazdem na autostradê w
odleg³oœci 150 ÷ 300 m. Je¿eli odleg³oœæ ta jest mniejsza
od 150 m - pod znakiem umieszcza siê tabliczkê T-1,

– E-14a umieszczany za wjazdem na autostradê w od-
leg³oœci 300 m od koñca pasa w³¹czania.

Na autostradach o trzech lub wiêcej pasach ruchu do-
puszcza siê, zw³aszcza przy blisko po³o¿onych wêz³ach,
zastosowanie zamiast tablic przeddrogowskazowych do-
datkowego drogowskazu E-2c w odleg³oœci 1000 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania.

6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g³ównej drogi
ekspresowej w obrêbie wêz³a

Do oznakowania jezdni g³ównej drogi ekspresowej w
obrêbie wêz³a stosuje siê nastêpuj¹ce znaki i urz¹dze-
nia bezpieczeñstwa ruchu (rys. 6.4.2.2):
– E-1 lub E-1b umieszczane w odleg³oœci 500 m

przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,
– E-2a (E-2e) lub E-2b (E-2f) umieszczane w miej-

scu, w którym pas wy³¹czania ma szerokoœæ 1 m,
– U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddzie-

laj¹cej jezdniê g³ówn¹ od ³¹cznicy w miejscu, w
którym wysepka ma szerokoœæ co najmniej 1,6 m,

– E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce,
gdy do jednego miasta prowadzi kilka wyjazdów,

– A-6d umieszczany przed ka¿dym wjazdem na
drogê ekspresow¹ w odleg³oœci 150 ÷ 300 m. Je-
¿eli odleg³oœæ ta jest mniejsza od 150 m, pod zna-
kiem umieszcza siê tabliczkê T-1,

– E-14 umieszczany za wjazdem na drogê ekspresow¹
w odleg³oœci 250 m od koñca pasa w³¹czania.

6.4.2.3. Skrzy¿owania dróg ogólnodostêpnych

Do oznakowania skrzy¿owañ dróg ogólnodostêpnych
pomiêdzy sob¹, nale¿y stosowaæ znaki kierunku E, zgod-
nie z zasadami podanymi w tabeli 6.1.
Przyk³ady oznakowania tych skrzy¿owañ przedstawio-
no na rysunkach od 6.4.2.3 do 6.4.2.14.
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Tabela 6.1. Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿owaniach dróg ogólnodostêpnych w zale¿noœci od kategorii drogi (poza miastami)
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Rys. 6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g³ównej drogi
ekspresowej w obrêbie wêz³a

Rys. 6.4.2.1. Oznakowanie pionowe jezdni g³ównej
autostrady w obrêbie wêz³a
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Rys. 6.4.2.3.  Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg krajowych
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Rys. 6.4.2.4. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ wojewódzk¹ o du¿ym znaczeniu komuni-
kacyjnym
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Rys. 6.4.2.5. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg wojewódzkich o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
miêdzy sob¹
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Rys. 6.4.2.6. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ wojewódzk¹ o ma³ym znaczeniu komuni-
kacyjnym
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Rys. 6.4.2.7. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ o du¿ym znaczeniu komunika-
cyjnym
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Rys. 6.4.2.8. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg wojewódzkich o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym miêdzy
sob¹

Rys. 6.4.2.9. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ o ma³ym znaczeniu komunika-
cyjnym lub gminn¹
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Rys. 6.4.2.10. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi powiatowej o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym z inn¹
drog¹ powiatow¹

Rys. 6.4.2.11. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi powiatowej o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym z drog¹
gminn¹
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Rys. 6.4.2.12. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania typu innego ni¿ „T”, dróg powiatowych o ma³ym znaczeniu
komunikacyjnym i gminnych, miêdzy sob¹

Rys. 6.4.2.13. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania
typu „T” dróg wojewódzkich o ma³ym znacze-
niu komunikacyjnym i gminnych miêdzy sob¹

6.5. Oznakowanie drogowskazowe w miastach

6.5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie drogowskazowe w miastach pe³ni bardzo
wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu systemu komunikacyj-
nego, przepustowoœci dróg oraz bezpiecznym
korzystaniu z dróg przez uczestników ruchu. Zespó³ za-
stosowanych w tym celu znaków kierunku powinien byæ
tak dobrany, aby kierowca nie znaj¹cy miasta móg³ prze-

jechaæ przez nie, korzystaj¹c tylko z ustawionych zna-
ków i podanych na nich informacji. Przy ustalaniu treœci
znaków kierunku nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy tryb po-
stêpowania:
a) ustalenie sieci dróg uk³adu podstawowego,
b) okreœlenie po³¹czeñ pomiêdzy poszczególnymi miejsco-

woœciami (kierunkami),
c) okreœlenie obiektów charakterystycznych wymagaj¹-

cych zastosowania informacji lokalnej,
d) ustalenie dróg dojazdowych do obiektów charaktery-

stycznych,
e) po na³o¿eniu i powi¹zaniu ze sob¹ wszystkich po³¹czeñ

na sieæ dróg, sprawdzenie prawid³owoœci tych po³¹czeñ,
f) wybranie informacji do zastosowania na znakach kie-

runku na poszczególnych skrzy¿owaniach dróg (nazwy
miejscowoœci, numery dróg, informacja lokalna).

Obowi¹zywaæ powinna przy tym taka sama zasada do-
boru dróg i treœci, aby z ka¿dej miejscowoœci (kierunku)
do ka¿dej innej miejscowoœci ruch by³ prowadzony tyl-
ko jedn¹ tras¹.
Wyj¹tek stanowiæ mo¿e prowadzenie do tej samej miej-
scowoœci innej drogi, któr¹ wyznaczono objazd dla
niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR, samo-
chody ciê¿arowe o okreœlonej masie, itp.
Oznakowanie drogowskazowe stosuje siê na podstawo-
wym uk³adzie komunikacyjnym (rys. 6.5.1.1.), który
tworz¹ drogi krajowe (z wy³¹czeniem autostrad) i wo-
jewódzkie, stanowi¹ce:
– drogi przelotowe i docelowe,
– obwodnice,
– drogi wyjazdowe.
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6.5.2. Charakterystyczne modele sieci drogowej
w miastach

6.5.2.1. Miasto z jedn¹ drog¹ przelotow¹

Wzd³u¿ drogi przelotowej stosuje siê:
– znaki oznaczaj¹ce wjazd i wyjazd do miejscowoœci,
– tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego

umieszczane za wyjazdem z miejscowoœci,
– drogowskazy zawieraj¹ce informacjê o centrum lub

w miarê potrzeby inn¹ informacjê lokaln¹,
– znaki z numerem drogi.

Rys. 6.5.2.1. Tablica z napisem „Tranzyt”:

a) z numerami dróg

b) ze strza³k¹ kierunkow¹

c) bez numeru drogi i strza³ki kierunkowej

6.5.2.2. Miasto z dwoma drogami przelotowymi

Wzd³u¿ dróg przelotowych stosuje siê znaki kierunku i
miejscowoœci wed³ug zasad podanych w punkcie 6.5.2.1.
Na skrzy¿owaniu dróg przelotowych miêdzy sob¹ stosuje
siê tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy tablicowe
i znaki, wed³ug zasad podanych w punkcie 6.5.3.1.
Stosowanie informacji o centrum i innej informacji lokal-
nej uzale¿nione jest od potrzeb i warunków miejscowych.

6.5.2.3. Miasto z kilkoma drogami przelotowymi
i docelowymi

Oznakowanie drogowskazowe wzd³u¿ dróg przelotowych
i kierunkowych stosuje siê wed³ug zasad okreœlonych w
punkcie 6.5.2.1, a na skrzy¿owaniach tych dróg - w punk-
cie 6.5.3.1.
Je¿eli liczba dróg maj¹cych wspólny przebieg w obszarze
miasta jest wiêksza ni¿ dwa, to zamiast wymieniania nazw
wszystkich miejscowoœci, na tablicach przeddrogowska-
zowych i drogowskazach umieszcza siê napis „Tranzyt”
i numery poszczególnych dróg (rys. 6.5.2.1.a). Dopuszcza
siê umieszczanie w ci¹gu tej drogi odmian tablicy z napi-
sem „Tranzyt”, a mianowicie:
– tablicy ze strza³k¹ kierunkow¹ (rys. 6.5.2.1.b) przed

skrzy¿owaniem,
– tablicy tylko z napisem „Tranzyt” (rys. 6.5.2.1.c) za

skrzy¿owaniem.
Stosowanie informacji o centrum i innej informacji lokal-
nej uzale¿nione jest od potrzeb i warunków miejscowych.

6.5.2.4. Miasto z obwodnic¹ œródmiejsk¹

Oznakowanie drogowskazowe wzd³u¿ dróg przelotowych
i kierunkowych oraz na skrzy¿owaniach tych dróg miêdzy
sob¹, stosuje siê wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.5.2.3.
Wzd³u¿ obwodnicy podaje siê informacjê lokaln¹
o dojeŸdzie do centrum, na ka¿dym skrzy¿owaniu wprowa-
dzaj¹cym ruch do obszaru po³o¿onego wewn¹trz niej.
Informacja o centrum powinna byæ tak¿e podawana wzd³u¿
poszczególnych dróg przelotowych i kierunkowych, na któ-
rych stosuje siê oznakowanie drogowskazowe, pocz¹wszy od
pierwszych skrzy¿owañ za granic¹ obszaru zabudowanego.
Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach zlo-
kalizowanych na skrzy¿owaniu drogi przelotowej lub
docelowej (równie¿ z obwodnic¹), nazwy miejscowoœci,
do których prowadzony jest ruch, podaje siê w taki sposób,
aby kierowaæ jad¹cych na najkrótsz¹ drogê prowadz¹c¹ od
tego skrzy¿owania do danej miejscowoœci.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿li-
woœæ wskazania na skrzy¿owaniu:
– alternatywnych dróg prowadz¹cych do tej samej miej-

scowoœci lub
– d³u¿szej drogi (trasy) je¿eli uzasadniaj¹ to niekorzystne

parametry techniczne lub warunki ruchu na najkrótszej
drodze prowadz¹cej do danej miejscowoœci.

Rys. 6.5.1.1. Schemat podstawowego uk³adu komunikacyjnego miasta
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Je¿eli odleg³oœci te s¹ zbli¿one, wówczas o wybo-
rze k ie runku decyduje krótszy czas przejazdu
wynikaj¹cy z parametrów drogi i warunków ruchu.
Na skrzy¿owaniach wzd³u¿ obwodnicy stosuje siê na-
pis „Tranzyt” i numery dróg prowadz¹cych danym
odcinkiem obwodnicy (pkt 6.5.2.3), a na kierunkach
wyjazdowych z obwodnicy, nazwê miejscowoœci kie-
runkowej z numerem drogi.
Za skrzy¿owaniami obwodnicy z drogami wylotowymi
mo¿na nie stosowaæ znaków szlaku drogowego. Zamiast
nich mo¿na powtórzyæ napis „Tranzyt”. Informacjê lokal-
n¹ stosuje siê w zale¿noœci od potrzeb i warunków
miejscowych wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.5.4.
Na drogach innych ni¿ przelotowe lub docelowe, dopro-
wadzaj¹cych ruch do obwodnicy, stosuje siê znaki E-19a
„obwodnica”.

6.5.3. Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿o-
waniach w miastach

6.5.3.1. Skrzy¿owania dróg uk³adu podstawowego
miêdzy sob¹

Do oznakowania drogowskazowego dróg uk³adu podsta-
wowego, stosuje siê:
– tablice przeddrogowskazowe, je¿eli s¹ przewidziane dla

danego skrzy¿owania (pkt 6.3.1.3),
– drogowskazy tablicowe (mo¿na ich nie stosowaæ na

skrzy¿owaniach o ruchu okrê¿nym),
– znaki z numerem drogi - za skrzy¿owaniami.
Na skrzy¿owaniach z ruchem okrê¿nym, zamiast tablic
przeddrogowskazowych, mo¿na stosowaæ drogowskazy
tablicowe umieszczane nad jezdni¹. Przyk³ady zastosowa-
nia znaków kierunku na skrzy¿owaniach dróg uk³adu
podstawowego miêdzy sob¹ pokazano na rysunkach 6.5.3.1
i 6.5.3.2.

6.5.3.2. Skrzy¿owania dróg uk³adu podstawowe-
go z innymi drogami o  du¿ym znaczeniu
komunikacyjnym

W miastach podzielonych na dzielnice znaczna czêœæ ulic
nawet maj¹cych du¿e znaczenie komunikacyjne, nie wcho-
dzi w sk³ad dróg uk³adu podstawowego, na których
stosuje siê oznakowanie drogowskazowe podaj¹ce na-
zwy miejscowoœci. S¹ to ulice stanowi¹ce po³¹czenia
miêdzydzielnicowe i wewn¹trzdzielnicowe lub dojaz-
dy do obiektów charakterystycznych w danym mieœcie.
Na skrzy¿owaniach dróg uk³adu podstawowego z tymi
drogami stosuje siê:
a) na drogach uk³adu podstawowego znaki z numerem

drogi (przed i za skrzy¿owaniem) lub z napisem
„Tranzyt”; dopuszcza siê stosowanie drogowskazów
zawieraj¹cych informacjê o dojeŸdzie do centrum lub
inn¹ informacjê lokaln¹,

b) na drogach o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym:
– tablice przeddrogowskazowe, je¿eli s¹ przewidziane dla

danego skrzy¿owania (pkt 6.3.1.3),
– drogowskazy tablicowe lub drogowskazy w kszta³cie

strza³y do miejscowoœci, wskazuj¹ce numer drogi.
Przyk³ad oznakowania drogowskazowego na skrzy¿owa-
niu drogi przelotowej z inn¹ drog¹ o du¿ym znaczeniu
komunikacyjnym dla miasta pokazano na rysunku 6.5.3.3.
Je¿eli droga przecinaj¹ca drogê uk³adu podstawowego (lub
dochodz¹ca do niej) prowadzi ruch do centrum lub obiek-
tów charakterystycznych, o których nale¿y poinformowaæ
kieruj¹cych, to na drodze stanowi¹cej uk³ad podstawowy
umieszcza siê przed skrzy¿owaniem drogowskazy tabli-
cowe lub w kszta³cie strza³y zawieraj¹ce informacjê
lokaln¹ (rys. 6.5.3.4). Je¿eli droga uk³adu podstawo-
wego zmienia swój kierunek na skrzy¿owaniu, to na
wszystkich drogach przed skrzy¿owaniem stosuje siê
drogowskazy tablicowe (rys. 6.5.3.5).
Na skrzy¿owaniach typu „T” lub „Y” dopuszcza siê stoso-
wanie drogowskazów w kszta³cie strza³y (rys. 6.5.3.6).
Je¿eli wzd³u¿ drogi uk³adu podstawowego prowadzonych
jest kilka kierunków, wówczas na tej drodze przed skrzy-
¿owaniem stosuje siê tablice ze znakami szlaków
drogowych z numerami wszystkich kierunków prowadz¹-
cych t¹ drog¹. Je¿eli liczba kierunków jest wiêksza od
dwóch, wówczas zamiast znaków szlaków drogowych
z numerami dróg, na tablicy umieszcza siê napis „Tran-
zyt” (pkt 6.5.2.3).

6.5.3.3. Skrzy¿owania dróg uk³adu
podstawowego z innymi drogami

Na skrzy¿owaniach dróg uk³adu podstawowego z droga-
mi nie maj¹cymi istotnego znaczenia komunikacyjnego dla
miasta, nie stosuje siê w zasadzie informacji drogowska-
zowej.
Je¿eli jednak przebieg drogi uk³adu podstawowego mo¿e
u kieruj¹cego budziæ w¹tpliwoœci, to na tej drodze za skrzy-
¿owaniem stosuje siê znaki z numerem drogi, a na
wszystkich wlotach drogowskazy tablicowe (rys. 6.5.3.7).
Na drodze uk³adu podstawowego dopuszcza siê umiesz-
czanie przed skrzy¿owaniem drogowskazów w kszta³cie
strza³y podaj¹cych informacjê lokaln¹ lub turystyczn¹.

6.5.3.4. Skrzy¿owania inne ni¿ wymienione
w punktach od 6.5.3.1 do 6.5.3.3.

W miastach podzielonych na dzielnice, w których uk³ad ko-
munikacyjny jest bardzo rozbudowany, a tylko czêœæ dróg
stanowi podstawowy uk³ad komunikacyjny podlegaj¹cy
oznakowaniu drogowskazowemu, dopuszcza siê stosowa-
nie oznakowania drogowskazowego na skrzy¿owaniach
innych ni¿ opisane w punktach od 6.5.3.1 do 6.5.3.3.
Oznakowanie to nie musi stanowiæ systemu, ale powin-
no u³atwiæ kieruj¹cym wyjazd z obszaru i dojazd do dróg
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uk³adu podstawowego lub dojazd do obszarów lub obiek-
tów charakterystycznych. Na skrzy¿owaniach takich dróg
stosuje siê w zale¿noœci od potrzeb i warunków lokalnych:
– tablice przeddrogowskazowe,
– drogowskazy tablicowe lub w kszta³cie strza³y

i umieszcza na nich:
a) informacjê lokaln¹ (pkt. od 6.3.2.5 do 6.3.3.6 i 6.3.4.10),

Rys. 6.5.3.1. Oznakowanie skrzy¿owania dróg przelotowych miêdzy sob¹

b) informacjê turystyczn¹ (pkt. od 6.3.4.2 do 6.3.4.9),
c) nazwy miejscowoœci wystêpuj¹ce na drogach uk³adu

podstawowego,
d) informacjê o obwodnicy, je¿eli ruch doprowadzany jest

do obwodnicy.
Przyk³ad oznakowania drogi wyjazdowej do obwodnicy
pokazano na rysunku 6.5.3.8.
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Rys. 6.5.3.2. Oznakowanie skrzy¿owania o ruchu okrê¿nym dróg przelotowych miêdzy sob¹

Rys. 6.5.3.3. Oznakowanie skrzy¿owania drogi uk³adu podstawowego z drog¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.5.3.4. Sposób podania informacji lokalnej przed skrzy¿owaniem na drodze krajowej

Rys. 6.5.3.5. Oznakowanie skrzy¿owania, na którym droga uk³adu podstawowego zmienia kierunek
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Rys. 6.5.3.6. Zastosowanie drogowskazów w kszta³cie strza³y na skrzy¿owaniu typu „T”

Rys. 6.5.3.7. Oznakowanie skrzy¿owania drogi uk³adu podstawowego z inn¹ drog¹ (lokaln¹ miejsk¹)
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Rys. 6.5.4.1. Oznakowanie dojazdu do dworca autobusowego
wewn¹trz obszaru centrum

Rys. 6.5.3.8. Oznakowanie drogi wyjazdowej do obwodnicy

Rys. 6.5.4.2. Drogowskaz umieszczony poza miastem,
wskazuj¹cy dojazd do dzielnicy miasta

6.5.4. Stosowanie informacji lokalnej

Oznakowanie dojazdu do obiektu powinno siê rozpoczy-
naæ od skrzy¿owania z drog¹ uk³adu podstawowego
podlegaj¹c¹ oznakowaniu drogowskazowemu i powinno
byæ kontynuowane do miejsca, w którym kieruj¹cy nie bê-
dzie mia³ trudnoœci z trafieniem do wskazanego obiektu.

Drogowskazy zawieraj¹ce informacjê lokaln¹ nale¿y
umieszczaæ na skrzy¿owaniach, na których trasa do-
jazdu zmienia kierunek lub gdy maj¹ one
skomplikowany uk³ad geometryczny.
Je¿eli wybrana trasa dojazdu prowadzi ruch do kilku obiek-
tów, to informacje na drogowskazach rozmieszcza siê
analogicznie jak nazwy miejscowoœci. Informacjê o do-
jeŸdzie do centrum podaje siê w miastach, w których:
– zbiega siê dowolna liczba dróg, a centrum le¿y poza

nimi lub tylko przy niektórych z nich,
– kilka dróg zbiega siê w centrum, a odleg³oœæ od granicy

obszaru zabudowanego do centrum wynosi ponad 4 km,
– podstawowy uk³ad komunikacyjny jest szczególnie

skomplikowany i ma³o czytelny,
– wystêpuje obwodnica œródmiejska.
Na granicy centrum lub dzielnicy dopuszcza siê stosowa-
nie znaku E-2l. Na dalszym odcinku drogi nie stosuje siê
ju¿ napisu centrum lub nazwy dzielnicy, a na znakach kie-
runku mo¿na jedynie umieszczaæ inn¹ informacjê lokaln¹
lub nazwy miejscowoœci.
Przyk³ad oznakowania wjazdu do centrum i dojazdu do
dworca autobusowego pokazano na rysunku 6.5.4.1.
Je¿eli istnieje potrzeba wskazania kieruj¹cemu dojazdu do
centrum lub dzielnicy danego miasta, na skrzy¿owaniu
znajduj¹cym siê poza tym miastem, to stosuje siê napis
podaj¹cy nazwê miasta i napis Centrum lub nazwê dziel-
nicy (rys. 6.5.4.2).
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7. Znaki uzupe³niaj¹ce

7.1. Zasady ogólne

7.1.1. Funkcje znaków

Znaki uzupe³niaj¹ce stosuje siê w celu podania uczest-
nikom ruchu dodatkowych informacji u³atwiaj¹cych
orientacjê w terenie (znaki od F-1 do F-4), uprzedzaj¹-
cych o zakazach lub niebezpieczeñstwach
wystêpuj¹cych za skrzy¿owaniem (znaki F-5 i F-6) lub
sposobu poruszania siê po drodze (znaki od F-7 do
F-14). Niektóre z nich stanowi¹ uzupe³nienie innych
znaków przekazuj¹cych podstawowe ustalenia dotycz¹-
ce organizacji ruchu i nie s¹ stosowane jako znaki
samodzielne, np. F-5, F-7.

7.2. Opisy szczegó³owe

7.2.1. Przejœcia graniczne

Rys. 7.2.1.1. Znak F-1

Znak F-1 „przejœcie graniczne” (rys. 7.2.1.1) stosuje
siê w celu poinformowania uczestników ruchu o przej-
œciu granicznym otwartym dla ruchu.
Jako nazwê przejœcia granicznego podaje siê oficjalnie
u¿ywan¹ nazwê tego przejœcia.
Znak F-1 umieszcza siê przed dojazdem do miejsca, w
którym rozpoczyna siê teren, na którym znajduj¹ siê
urz¹dzenia i budynki s³u¿¹ce do obs³ugi osób korzy-
staj¹cych z przejœcia.

7.2.2. Przekraczanie granicy zabronione

Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione” (rys.
7.2.2.1.j) stosuje siê w celu poinformowania uczestni-
ków ruchu o tym, ¿e droga przecinaj¹ca granicê pañstwa
jest zamkniêta dla ruchu.
Znak F-2 umieszcza siê w pobli¿u zapory granicznej;
jest on w zasadzie uzupe³nieniem zapory granicznej za-
mkniêtej na sta³e, opisanej w za³¹czniku nr 4.

Rys. 7.2.2.1. Znak F-2

7.2.3. Granica obszaru administracyjnego

Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” (rys.
7.2.3.1) stosuje siê na drogach twardych w celu ozna-
kowania granic obszarów administracyjnych
województw, powiatów i gmin.

Rys. 7.2.3.1. Znak F-3

Znak F-3 (rys. 7.2.3.1) stosuje siê na granicy województwa.

Rys. 7.2.3.2. Znak F-3a

Znak F-3a (rys. 7.2.3.2) stosuje siê na granicy powiatu.

Rys. 7.2.3.3. Znak F-3b

Znak F-3b (rys. 7.2.3.3) stosuje siê na granicy gminy.
Je¿eli granicê powiatu lub województwa stanowi jed-
nostka administracyjna maj¹ca prawa miejskie na
znaku F-3 umieszcza siê tylko nazwê województwa i
powiatu, a na znaku F-3a tylko nazwê powiatu.
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Dla miast na prawach powiatu stosuje siê znak F-3c
(rys. 7.2.3.4). Znaku F-3b nie stosuje siê dla jednostek
administracyjnych posiadaj¹cych prawa miejskie.

Rys. 7.2.3.4. Znak F-3c

7.2.4. Nazwa rzeki

Rys. 7.2.4.1. Znak F-4

Znak F-4 „nazwa rzeki” (rys. 7.2.4.1) umieszcza siê
przed mostami o d³ugoœci co najmniej 30 m, przebie-
gaj¹cymi nad rzekami.
Dopuszcza siê oznakowanie innych cieków wodnych,
np. ze wzglêdu na zainteresowanie turystyczne.

7.2.5. Uprzedzenie o zakazie obowi¹zuj¹cym
w oddaleniu od skrzy¿owania

Rys. 7.2.5.1 Znak F-5

Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” (rys. 7.2.5.1), umiesz-
czany za skrzy¿owaniem stosuje siê w celu
poinformowania uczestników ruchu, ¿e wjazd wszystkich
lub niektórych pojazdów jest zabroniony po przejechaniu
odcinka drogi o d³ugoœci okreœlonej na znaku.
Znak zakazu znajduj¹cy siê na znaku F-5 powinien od-
powiadaæ rzeczywistemu znakowi, o którym uprzedza
i przekazywaæ te same informacje, je¿eli s¹ podane.
W dolnym prawym rogu znaku F-5 nale¿y podaæ od-
leg³oœæ do miejsca, od którego obowi¹zuje zakaz.

Odleg³oœæ nale¿y podaæ dla odcinków o d³ugoœci poni-
¿ej 1 km w metrach z dok³adnoœci¹ do 50 m, a dla
pozosta³ych odcinków w kilometrach z dok³adnoœci¹
do 0,1 km.
Znak F-5 umieszcza siê bezpoœrednio za skrzy¿owa-
niem w miejscu dobrze widocznym, dla doje¿d¿aj¹cych
do skrzy¿owania.
Znak F-5 mo¿e byæ umieszczony pod warunkiem, ¿e
pojazdy pokazane na znaku zakazu maj¹ mo¿liwoœæ za-
wrócenia przed miejscem, w którym ich wjazd jest
zamkniêty.
Dopuszcza siê zastosowanie znaku F-5 jako uprzedzaj¹-
cego o nakazie u¿ywania ³añcuchów przeciw-
poœlizgowych.

7.2.6. Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeñ-
stwie wystêpuj¹cym za skrzy¿owaniem

Rys. 7.2.6.1. Znak F-6

Znak F-6 „znak uprzedzaj¹cy o zakazie, umieszczany przed
skrzy¿owaniem” (rys. 7.2.6.1) stosuje siê w celu poinfor-
mowania uczestników ruchu, ¿e wjazd wszystkich lub
niektórych pojazdów jest zabroniony pocz¹wszy od
skrzy¿owania.
Na znaku F-6 nale¿y przedstawiæ schematyczny uk³ad
skrzy¿owania, umieszczaj¹c odpowiedni znak zakazu
na strza³ce symbolizuj¹cej drogê, na której zakaz obo-
wi¹zuje. Zasady umieszczania znaku zakazu na znaku
F-6 s¹ takie same, jak okreœlono dla znaku F-5 (pkt 7.2.5).
Znak F-6 umieszcza siê w takiej odleg³oœci przed skrzy-
¿owaniem, jak¹ okreœlono dla znaków ostrzegawczych
w punkcie 2.1.2.
Je¿eli przed skrzy¿owaniem znajduje siê tablica przed-
drogowskazowa, to na niej umieszcza siê odpowiedni
znak zakazu nie stosuj¹c znaku F-6.
W razie potrzeby uprzedzenia o niebezpieczeñstwie wy-
stêpuj¹cym bezpoœrednio za skrzy¿owaniem stosuje siê
znak F-6a (rys. 7.2.6.2), umieszczaj¹c na tarczy znaku
odpowiedni znak ostrzegawczy, np. A-9, A-22, w spo-
sób analogiczny jak znak zakazu.
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Rys. 7.2.6.2. Znak F-6a

Dopuszcza siê zastosowanie znaku F-6 jako uprzedzaj¹-
cego o nakazie u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych
lub jako uprzedzaj¹cego o znaku informacyjnym, z któ-
rego wynika zakaz wjazdu okreœlonych rodzajów
pojazdów np. znak D-7.

7.2.7. Wskazanie sposobu jazdy
w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo

Rys. 7.2.7.1. Znak F-7 wskazuj¹cy mo¿liwoœæ dojazdu do
drogi poprzez skrêcanie w prawo na najbli¿-
szym skrzy¿owaniu

Znak F-7 „sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania
w lewo” stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym pojaz-
dami sposobu jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania
w lewo, wyra¿onym znakiem B-21. Znaki F-7 pokazuj¹
schematycznie naj³atwiejszy zalecany sposób wjazdu na
drogê po lewej stronie z pominiêciem skrêcania w lewo
na skrzy¿owaniu ze znakiem B-21.

Rys. 7.2.7.2 Znak F-7 wskazuj¹cy mo¿liwoœæ skrêcania w
lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu

Przyk³adowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys. 7.2.7.1
i 7.2.7.2 stosuje siê wtedy, gdy przez skrzy¿owanie ze

znakiem B-21 nale¿y przejechaæ na wprost i nastêpnie
skorzystaæ z zalecanej trasy objazdu po prawej lub lewej
stronie. Znak F-7 umieszcza siê pod znakiem B-21.
Przyk³adowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys. 7.2.7.3
i 7.2.7.4 stosuje siê wtedy, gdy zalecana trasa objazdu
rozpoczyna siê przed skrzy¿owaniem ze znakiem B-21.
Znaki te umieszcza siê samodzielnie przed skrzy¿owa-
niem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdu.
Przy wyborze trasy objazdu nale¿y w pierwszej kolejnoœci
stosowaæ te warianty, które pokazuj¹ znaki na rys. 7.2.7.1 i
7.2.7.2. Organizacjê ruchu przedstawion¹ na znakach po-
kazanych na rys. 7.2.7.3 i 7.2.7.4 mo¿na stosowaæ wtedy,
gdy ze wzglêdu na uk³ad ulic lub ich stan, organizacja odpo-
wiadaj¹ca znakom pokazanym na rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2 nie
jest mo¿liwa lub jest utrudniona. Nale¿y zwracaæ uwagê na
to, aby zastosowanie znaków wed³ug rys. 7.2.7.3 i 7.2.7.4
nie spowodowa³o du¿ych utrudnieñ w ruchu na skrzy¿owa-
niu. Zaleca siê je stosowaæ, je¿eli na wlocie istniej¹ wydzielone
pasy ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo.
Przyk³ady zastosowania znaku F-7 w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo pokazano w punkcie 3.2.22 na rysun-
kach od 3.2.22.4 do 3.2.22.7.
W razie koniecznoœci wskazania sposobu jazdy w zwi¹z-
ku z zakazem skrêtu w prawo, stosuje siê w zale¿noœci od
trasy objazdu, znaki F-7 bêd¹ce lustrzanym odbiciem zna-
ków wed³ug rys. 7.2.7.1 do 7.2.7.4.
Przyk³ady zastosowania znaku F-7 w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w prawo pokazano w punkcie 3.2.23 na rysun-
kach od 3.2.23.2 do 3.2.23.3.

Rys. 7.2.7.3. Znak F-7 stosowany w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
wskazuj¹cy trasê objazdu w prawo

Rys. 7.2.7.4 Znak F-7 stosowany w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
wskazuj¹cy trasê objazdu w lewo
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7.2.8. Wskazanie objazdu

Znak F-8 „objazd w zwi¹zku z zamkniêciem drogi” (rys.
7.2.8.1) stosuje siê w celu wskazania trasy objazdu s¹-
siednimi drogami; umieszcza siê go przed odcinkiem
drogi zamkniêtej dla ruchu, w odleg³oœci od 20 m do
100 m od pocz¹tku objazdu (miejsca, w którym jad¹cy
opuszcza dotychczasow¹ drogê).
Dopuszcza siê ró¿ne odmiany znaku F-8. Projektuje siê
je indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb wynika-
j¹cych z warunków lokalnych, a zw³aszcza d³ugoœci
objazdu i jego przebiegu. Na rysunku 7.2.8.1 podano
ogólne zasady do projektowania odmian znaku F-8.
Odcinki dróg, po których odbywa siê objazd, oznacza
siê pe³n¹ lini¹ szerok¹, a odcinki zamkniête dla ruchu
przelotowego - dwiema liniami cienkimi.
Znaki F-8 stosuje siê równie¿, gdy zamkniêcie drogi
dotyczy tylko okreœlonego rodzaju pojazdów. Wtedy
zamiast znaku B-1 umieszcza siê znak zakazu okreœla-
j¹cy rodzaj pojazdu lub parametry pojazdów, których
znak dotyczy.

Rys. 7.2.8.1.  Znak F-8

7.2.9. Prowadzenie objazdu

Rys. 7.2.9.1.  Znak F-9

Znak F-9 „znak prowadz¹cy na drodze objazdowej”
(rys. 7.2.9.1) stosuje siê w zwi¹zku z zamkniêciem drogi
dla ruchu i zorganizowaniem trasy objazdu s¹siednimi
drogami. Znak ten wystêpuje w wielu odmianach, któ-
re powinny byæ dostosowane do przebiegu drogi
objazdowej na skrzy¿owaniu.

7.2.10. Kierunki na pasach ruchu

Rys. 7.2.10.1. Znak F-10

Znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” (rys. 7.2.10.1)
stosuje siê w celu wskazania na wlocie skrzy¿owania
obowi¹zuj¹cych kierunków jazdy przez skrzy¿owa-
nie z okreœlonych pasów ruchu. Znak F-10 nale¿y
stosowaæ, gdy organizacja ruchu na wlocie na skrzy-
¿owanie jest odmienna od ustalonej ogólnymi
przepisami, lub gdy uczestnicy ruchu mog¹ mieæ w¹t-
pliwoœci, co do obowi¹zuj¹cej organizacji ruchu, np.
ze wzglêdu na du¿¹ liczbê pasów ruchu.
Kierunki na pasach ruchu na wlocie na skrzy¿owanie
powinny wynikaæ ze szczegó³owej analizy uwzglêd-
niaj¹cej przede wszystkim natê¿enie ruchu na
poszczególnych kierunkach, szerokoœæ jezdni i wystê-
powania wypadków na skrzy¿owaniu.
Strza³ki umieszczone na znaku powinny odpowiadaæ
przyjêtej organizacji ruchu i byæ w pe³ni zgodne z od-
powiadaj¹cymi im strza³kami kierunkowymi
umieszczonymi na jezdni.
Znak F-10 mo¿e mieæ wiele odmian uwzglêdniaj¹cych rze-
czywist¹ liczbê pasów ruchu i ustalone na nich kierunki.
Na rysunku 7.2.10.2 pokazano przyk³ad znaku dla
wlotu o czterech pasach ruchu.

Rys. 7.2.10.2. Odmiana znaku F-10 dla czterech pasów ruchu

Znak F-10 nale¿y umieszczaæ w odleg³oœci do 50 m od miej-
sca wskazanej oznakowaniem poziomym organizacji ruchu.
Je¿eli liczba pasów ruchu na wlocie wyznaczonych dla
tego samego kierunku, jest wiêksza ni¿ trzy, to znak F-10
nale¿y powtarzaæ po lewej stronie na pasie dziel¹cym jezd-
nie, a w razie jego braku, zastosowaæ oznakowanie opisane
w punkcie 7.2.11.

7.2.11. Kierunki na pasie ruchu

Rys. 7.2.11.1. Znak F-11



161

Znak F-11 „kierunki na pasie ruchu” (rys. 7.2.11.1)
umieszcza siê nad jezdni¹ w celu wskazania obowi¹-
zuj¹cych kierunków jazdy przez skrzy¿owanie z
okreœlonych pasów ruchu. Znaki F-11 wystêpuje w od-
mianach stosownie do kierunku ruchu, które wskazuje.
Znaki F-11, zamiast znaku F-10, zaleca siê stosowaæ w
przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzy¿owanie po-
siada minimum cztery pasy ruchu.
Dopuszcza siê stosowanie znaków F-11 równie¿ w in-
nych przypadkach, np. gdy du¿e natê¿enie ruchu mo¿e
powodowaæ trudnoœci w odczytaniu znaku F-10. Je¿eli
uzasadniaj¹ to warunki lokalne, na tym samym wlocie
mog¹ byæ zastosowane jednoczeœnie znaki F-10 i F-11.
Znaki F-11 umieszcza siê nad ka¿dym pasem ruchu w
miejscu, w którym zaczyna obowi¹zywaæ ustalona
organizacja ruchu.
Pozosta³e zasady stosowania znaku F-11 s¹ takie same
jak dla znaku F-10.
Przyk³ady odmian znaku F-11 pokazano na rysunku
7.2.11.2.

Rys. 7.2.11.2. Odmiany znaku F-11

7.2.12. Wskazanie przejazdu tranzytowego
przed skrzy¿owaniem

Rys. 7.2.12.1. Znak F-12

Znak F-12 „znak wskazuj¹cy przejazd tranzytowy
umieszczany przed skrzy¿owaniem” (rys. 7.2.12.1) sto-
suje siê w celu wskazania kieruj¹cym okreœlonym
rodzajem pojazdów zalecanej drogi tranzytowej (od-
cinka drogi objazdowej).
Na znaku umieszcza siê symbol (symbole) pojazdu,
dla którego wyznaczono drogê objazdow¹ taki jak na
tabliczkach od T-23a do T-23g.
Symbol pojazdu powinien byæ umieszczony w taki spo-
sób, aby przednia czêœæ pojazdu by³a skierowana w tê
stronê, w któr¹ nastêpuje objazd. Dla kierunku na
wprost symbol powinien byæ skierowany w lewo.
Je¿eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejazdu
tranzytowego:
– pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo za-

palnymi,
– pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi oznakowa-

nych tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej,
– pojazdów z materia³ami mog¹cymi skaziæ wodê,
to nad strza³k¹ wskazuj¹c¹ kierunek jazdy, na bia³ym
tle umieszcza siê symbol pojazdu o barwach stosowa-
nych na tabliczkach T-23h ÷ T-23j.
Je¿eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejaz-
du tranzytowego pojazdów, których szerokoœæ,
wysokoœæ, d³ugoœæ, rzeczywista masa ca³kowita lub na-
cisk osi wymaga skierowania na wskazan¹ trasê
przejazdu, to na bia³ym symbolu zgodnym z symbo-
lem stosowanym na znaku B-5 umieszcza siê symbol
odpowiadaj¹cy symbolowi stosowanemu na znakach
od B-15 do B-19.
Na znaku F-12 dopuszcza siê umieszczenie napisu np. „TIR”.
Znak F-12 umieszcza siê przed ka¿dym skrzy¿owaniem
na trasie tranzytowej, na którym kieruj¹cy mog¹ mieæ
w¹tpliwoœci, co do kierunku przejazdu tranzytowego.
Odleg³oœæ umieszczania znaku F-12 od skrzy¿owania
powinna byæ taka jak odleg³oœæ umieszczania znaków
ostrzegawczych.
W przypadku umieszczania na drodze tablic przeddro-
gowskazowych, znak F-12 powinien byæ umieszczony
w odpowiedniej odleg³oœci przed ni¹, aby kieruj¹cy mie-
li mo¿liwoœæ odczytania obu informacji. Zaleca siê, aby
znak F-12 by³ uzupe³niony znakiem F-13 umieszczo-
nym na skrzy¿owaniu.
Je¿eli objazd tranzytowy jest tylko przejazdem zaleca-
nym, to znaki F-12 powinny byæ stosowane
samodzielnie. Natomiast, gdy jest to przejazd obowi¹-
zuj¹cy, znaki F-12 nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie
odpowiednich znaków zakazu (od B-5 do B-8) i ewen-
tualnie odpowiednich znaków uprzedzaj¹cych o
zakazie (F-5 i F-6).
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7.2.13. Wskazanie przejazdu tranzytowego
na skrzy¿owaniu

Rys. 7.2.13.1. Znak F-13

Znak F-13 „przejazd tranzytowy” (rys. 7.2.13.1) stosu-
je siê w celu wskazania kieruj¹cym zalecanej drogi
tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umieszcza siê
na skrzy¿owaniu.
Znak F-13 nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie znaku F-12.

Rys. 7.2.13.2. Znak F-13 wskazuj¹cy przejazd tranzytowy do
miejscowoœci

Znak F-13 mo¿na umieszczaæ nad znakiem E-3. W ra-
zie potrzeby podania kierunku przejazdu tranzytowego
do okreœlonej miejscowoœci, nale¿y stosowaæ odmianê
znaku F-13 pokazan¹ na rysunku 7.2.13.2.

7.2.14. Tablice wskaŸnikowe na autostradzie

„Tablice wskaŸnikowe na autostradzie...” F-14a (rys.
7.2.14.1), F-14b (rys. 7.2.14.2) i F-14c (rys. 7.2.14.3)
stosuje siê tylko na autostradzie w celu poinformo-
wania kieruj¹cych o zbli¿aniu siê do pocz¹tku pasa
wy³¹czania (wyjazdu z autostrady). Tablice wskaŸnikowe
na autostradzie umieszcza siê w odleg³oœciach na nich
podanych, licz¹c je do pocz¹tku pasa wy³¹czania.
Je¿eli warunki lokalne, np. blisko siebie po³o¿one wy-
jazdy na wêŸle drogowym uniemo¿liwiaj¹
zastosowanie wszystkich tablic wskaŸnikowych, to
stosuje siê tylko dwie lub jedn¹ tablicê.

Rys. 7.2.14.1. Znak F-14a

Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c

7.2.15. Niesymetryczny podzia³ jezdni
 dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak F-15 „niesymetryczny podzia³ jezdni
 dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje niety-
pow¹ organizacjê ruchu na ustalonych odcinkach
dróg, miêdzy innymi w zwi¹zku z prowadzonymi
objazdami spowodowanymi zamkniêciem dróg. Licz-
ba pasów przeznaczonych do ruchu w poszczególnych
kierunkach, wskazanych strza³kami na znakach, powin-
na byæ ustalona na podstawie szczegó³owej analizy
warunków ruchu.
Linie oddzielaj¹ce pasy ruchu na znakach powinny byæ
zgodne z zastosowanymi na jezdni.
Znaki F-15 umieszcza siê w miejscu, w którym rozpo-
czyna siê pokazana na znaku organizacja ruchu; je¿eli
jest ona kontynuowana za skrzy¿owaniem, znak po-
wtarza siê bezpoœrednio za tym skrzy¿owaniem. Na
odcinku pomiêdzy skrzy¿owaniami znak powtarza siê,
je¿eli d³ugoœæ odcinka jest wiêksza ni¿ 500 m.

Rys. 7.2.15.1. Znak F-15

a) dla jezdni trzypasowej
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b) dla jezdni trzypasowej dla przeciwnego kierunku ruchu

Znak F-15 (rys. 7.2.15.1.a) stosuje siê w celu ozna-
kowania jednojezdniowej drogi trzypasowej, na której
pasy prawy i œrodkowy s¹ przeznaczone do jazdy w
jednym kierunku, a pas lewy - w kierunku przeciw-
nym. Je¿eli przekrój taki rozpoczyna siê na odcinku
miêdzy skrzy¿owaniami i poprzedzony jest odcinkiem
o dwóch pasach ruchu, na pocz¹tku zmiany przekro-
ju stosuje siê znak D-13b „pocz¹tek pasa ruchu na
jezdni dwukierunkowej”, a znak F-15 wed³ug rys.
7.2.15.1.a stosuje siê wzd³u¿ odcinka w odleg³oœciach
co 300 - 500 m.
Dla kierunku przeciwnego umieszczaæ nale¿y odmia-
nê znaku F-15 wed³ug rys. 7.2.15.1.b.
Odmianê znaku F-15 (rys. 7.2.15.2) wskazuj¹c¹ kie-
runki ruchu na jezdni dwukierunkowej dwupasowej
stosuje siê na odcinkach dróg dwujezdniowych, na
których zamkniêta jest jedna jezdnia, a po drugiej jezd-
ni odbywa siê ruch w obu kierunkach. Znak umieszcza
siê na pocz¹tku odcinka dwukierunkowego i powtarza
siê co 300 - 500 m. Znak stosuje siê dla obu kierun-
ków ruchu.

Rys. 7.2.15.2. Znak F-15 dla jezdni dwupasowej
dwukierunkowej

7.2.16. Koniec pasa ruchu
na jezdni dwukierunkowej

Rys. 7.2.16.1. Znak F-16

Znak F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierun-
kowej" (rys. 7.2.16.1) i jego odmiany polegaj¹ce na
zwiêkszeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje siê
w celu oznakowania koñca wewnêtrznego pasa ru-
chu drogi jednojezdniowej o trzech lub wiêcej pasach
ruchu.

Znak F-16 i jego odmiany stosuje siê na drogach o do-
puszczalnej prêdkoœci do 60 km/h. Na drogach o
dopuszczalnej wiêkszej prêdkoœci stosuje siê odmiany
znaku D-14.

7.2.17. Koniec pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej

Rys. 7.2.17.1. Znak F-17

Znak F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunko-
wej” (rys. 7.2.17.1) i jego odmiany polegaj¹ce na
dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku do rzeczy-
wistej liczby tych pasów, stosuje siê na drogach o co
najmniej trzech pasach ruchu w tym samym kierunku,
w celu wskazania, ¿e wewnêtrzny pas (pasy) ruchu koñ-
czy siê przed skrzy¿owaniem. Na znaku, w œrodkowej
czêœci pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, umiesz-
cza siê symbol znaku D-4. Znak stosuje siê w przypadku
zamkniêcia pasa ruchu z powodu czynnoœci lub robót
prowadzonych na zamkniêtym pasie ruchu. Znak umiesz-
cza siê w odleg³oœci od koñca pasa ruchu:
– od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej

prêdkoœci powy¿ej 60 km/h,
– od 50 do 100 m na pozosta³ych drogach.
Dla wskazania koñca skrajnego pasa ruchu na drodze
o trzech lub wiêcej pasach ruchu, o dopuszczalnej prêd-
koœci do 60 km/h stosuje siê odmianê znaku F-17
zgodnie z rys. 7.2.17.2.

Rys. 7.2.17.2. Znak F-17 wskazuj¹cy koniec lewego pasa
ruchu na jezdni jednokierunkowej trzypasowej

7.2.18. Przeciwny kierunek ruchu
dla okreœlonych pojazdów

Rys. 7.2.18.1. Znak F-18

Znak F-18 „przeciwny kierunek ruchu dla okreœlo-
nych pojazdów” (rys. 7.2.18.1) i jego odmiany
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wskazuj¹ce rodzaj pojazdu, stosuje siê w celu ozna-
kowania drogi jednojezdniowej o trzech pasach ruchu,
na której pas prawy i œrodkowy s¹ przeznaczone do
jazdy w jednym kierunku, a pas lewy jest przezna-
czony dla karetek pogotowia ratunkowego, pojazdów
stra¿y po¿arnej lub dla autobusów komunikacji pu-
blicznej poruszaj¹cych siê w kierunku przeciwnym.

Rys. 7.2.18.2. Znak F-18a

Znak F-18a (rys. 7.2.18.2) dla wskazania pasa ruchu
przeznaczonego dla pojazdów stra¿y po¿arnej, a F-18b
(rys. 7.2.18.3) dla wskazania pasa ruchu przeznaczo-
nego dla autobusów komunikacji publicznej.

Rys. 7.2.18.3. Znak F-18b

Zasady stosowania innych znaków pionowych, przy takiej
organizacji ruchu przestawione zosta³y w punkcie 3.2.2.

7.2.19. Pas ruchu dla okreœlonych pojazdów

Rys. 7.2.19.1. Znak F-19

Znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojazdów” (rys.
7.2.19.1) stosuje siê w celu wskazania pasa ruchu dla
pojazdów wskazanych na znaku. Je¿eli na jezdni zo-
sta³ wyznaczony pas ruchu dla rowerów
jednoœladowych na znaku umieszcza siê symbol rowe-
ru. Pas ruchu dla rowerów powinien byæ oddzielony
od pozosta³ych pasów ruchu lini¹ P-2b oraz oznaczo-
ny znakiem P-23 „rower”.
Zamiast symbolu roweru na znaku mo¿e byæ umiesz-
czony symbol pojazdu taki, jak na tabliczkach T-23a
do T-23g, T-16 lub T-16a.
Znak F-19 umieszcza siê za skrzy¿owaniem, a na od-
cinku pomiêdzy skrzy¿owaniami znak powtarza siê
co 300 m.

7.2.20. Czêœæ drogi dla okreœlonych pojazdów

Znak F-20 „czêœæ drogi (pas ruchu) dla okreœlonych
pojazdów” stosuje siê w celu wskazania drogi lub jej

czêœci (pasa ruchu, jezdni) przeznaczonej dla pojaz-
dów, których symbol zosta³ umieszczony na znaku.
Znak F-20 wed³ug rys. 7.2.20.1 wskazuje czêœæ drogi
przeznaczonej dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca³kowitej do 3,5 t.

Rys. 7.2.20.1. Znak F-20

W celu wskazania innych rodzajów pojazdów na zna-
ku umieszcza siê symbol (symbole) pojazdu taki, jak
na tabliczkach T-23a do T-23g. Znaki F-20 stosuje siê
w celu wskazania przeznaczenia pasów ruchu na do-
jeŸdzie lub w obrêbie przejœcia granicznego, na
jezdniach o dwóch lub wiêcej pasach ruchu w jednym
kierunku, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpie-
czeñstwa ruchu, a tak¿e w miejscach obs³ugi
podró¿nych (du¿e parkingi, stacje paliw), na których
osobno prowadzony jest ruch poszczególnych rodza-
jów pojazdów.
Znak F-20 umieszcza siê nad pasem (pasami) ruchu
lub jezdni¹ przeznaczon¹ dla ruchu pojazdów wskaza-
nych na znaku.

7.2.21. Ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê

Rys. 7.2.21.1. Znak F-21

Znak F-21 „ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê” sto-
sowany jest w celu wskazania wjazdu na s¹siedni¹
jezdniê w zwi¹zku z tymczasow¹ organizacj¹ ruchu.
Znak stosuje siê w zwi¹zku z prowadzonymi na jezdni
czynnoœciami lub robotami, a tak¿e, gdy droga dwu-
jezdniowa budowana jest etapami i druga jezdnia nie



165

zosta³a na danym odcinku wybudowana lub oddana
do u¿ytku.
Znak F-21 wed³ug rys. 7.2.21.1 stosuje siê w przypad-
ku, gdy szerokoœæ jezdni, na któr¹ skierowany jest ruch
umo¿liwia prowadzenie ruchu dwoma pasami. W za-
le¿noœci od sytuacji na drodze stosuje siê odmiany
znaku pokazane na rys. 7.2.21.2.

Rys. 7.2.21.2. Odmiany znaku F-21

a) dla jednego pasa ruchu skierowanego na przeciwn¹
jezdniê

b) dla ruchu skierowanego na s¹siedni¹ jezdniê przy powro-
cie na jezdniê praw¹

7.2.22. Ograniczenie na pasie ruchu

Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” (rys.
7.2.22.1) stosuje siê dla wskazania pasa ruchu, na któ-
rym zabroniony jest ruch pojazdów okreœlonych
symbolem znaku zakazu.
Na znaku F-22 umieszcza siê symbol znaku zakazu
pojazdów przekraczaj¹cych okreœlone wymiary np.
B-15, B-6. Na znaku mo¿na umieszczaæ dwa znaki
zakazu dotycz¹ce pasa ruchu np. B-3a i B-5.
W przypadku ograniczeñ na pasie ruchu po³¹czonych
ze zmian¹ kierunku ruchu lub je¿eli na znaku nale¿y
wskazaæ schemat pasów ruchu zgodny z zastosowan¹
organizacj¹ ruchu, np. jak na rys. 7.2.22.2 stosuje siê
znak F-22a.

Rys. 7.2.22.1. Znak F-22

Rys. 7.2.22.2. Znak F-22a
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8. Dodatkowe znaki pionowe

8.1. Dodatkowe znaki dla kieruj¹cych
tramwajami

Rys. 8.1.1. Znak AT-1

Znak AT-1 „sygnalizacja œwietlna” (rys. 8.1.1) ostrze-
ga o zbli¿aniu siê do miejsca, w którym ruch tramwajów
jest kierowany za pomoc¹ sygnalizacji œwietlnej.

Rys. 8.1.2. Znak AT-2

Znak AT-2 „sygnalizacja œwietlna wzbudzana” (rys. 8.1.2)
ostrzega o zbli¿aniu siê do skrzy¿owania, na którym tram-
waj wzbudza wydzielon¹ dla siebie fazê.

Rys. 8.1.3. Znak AT-3

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd” (rys. 8.1.3) ostrze-
ga o znacznym spadku pod³u¿nym toru tramwajowego,
o wartoœci podanej na znaku.

Rys. 8.1.4. Znak AT-4

Znak AT-4 „stromy podjazd” (rys. 8.1.4) ostrzega o
znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartoœci
podanej na znaku.

Rys. 8.1.5. Znak AT-5

Znak AT-5 „ruch kolizyjny” (rys. 8.1.5) ostrzega o zbli-
¿aniu siê do skrzy¿owania z sygnalizacj¹ œwietln¹, na
którym skrêcaj¹cy motorniczy, opuszczaj¹c skrzy¿o-
wanie, jest obowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa
uczestnikom ruchu poruszaj¹cym siê w kierunku na
wprost.
Znaki AT-1÷AT-5 umieszczane s¹ po prawej stronie
toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku
ruchu albo miêdzy torami na s³upach sieci trakcyjnej -
w odleg³oœci od 50 do 200 m od miejsca niebezpiecznego.

Rys. 8.1.6. Znak BT-1

Znak BT-1 „ograniczenie prêdkoœci” (rys. 8.1.6) ozna-
cza zakaz przekraczania prêdkoœci okreœlonej na znaku
liczb¹ kilometrów na godzinê przez kieruj¹cego tram-
wajem jad¹cym torem, przy którym jest on
umieszczony. Zakaz wyra¿ony znakiem BT-1 obowi¹-
zuje od miejsca umieszczenia znaku do najbli¿szego
skrzy¿owania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawie-
nia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prêdkoœci”
przedstawionego na rysunku 8.1.7.

Rys. 8.1.7. Znak BT-2

Rys. 8.1.8. Znak BT-3
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Znak BT-3 „blokada zwrotnicy” (rys. 8.1.8) oznacza zakaz
wjazdu kieruj¹cemu tramwajem pod urz¹dzenie steruj¹ce
zwrotnic¹, a¿ poprzedni tramwaj nie opuœci zwrotnicy.

Rys. 8.1.9. Znak BT-4

Znak BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostron-
nie” (rys. 8.1.9) oznacza zakaz wjazdu kieruj¹cemu
tramwajem na zwrotnicê bez zatrzymania siê przed zwrot-
nic¹ i obowi¹zek sprawdzenia, czy po³o¿enie iglicy jest
prawid³owe.
Znaki BT-1 ÷ BT-4 s¹ umieszczane nad torem lub po pra-
wej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.

8.2. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

Do oznakowania tras rowerowych stosuje siê nastêpu-
j¹ce znaki:
– R-1 „szlak rowerowy krajowy” (rys. 8.2.1),
– R-1a „pocz¹tek (koniec) szlaku rowerowego krajowego”

(rys. 8.2.2),
– R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego”

(rys. 8.2.3),
– R-2 „szlak rowerowy miêdzynarodowy” (rys. 8.2.4),
– R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego miêdzyna-

rodowego” (rys. 8.2.5),
– R-3 „tablica szlaku rowerowego” (rys. 8.2.6).
Znaki R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a maj¹ kszta³t kwadra-
tu o wymiarach 200 x 200 mm. Na znakach R-1 R-1a i
R-1b  umieszcza siê symbol roweru oraz odpowiednio
prostok¹t ko³o lub strza³kê, oznaczaj¹ce odpowiednio
kontynuacjê, pocz¹tek (koniec) lub zmianê kierunku
szlaku rowerowego. Barwa prostok¹ta, ko³a i strza³ki
odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego.
Na znaku R-2 umieszcza siê symbol roweru oraz numer
miêdzynarodowego szlaku rowerowego, na znaku R-2a
dodatkowo strza³kê wskazuj¹ca zmianê kierunku szlaku.
Znak R-1a umieszcza siê na pocz¹tku i na koñcu szla-
ku. Znaki R-1 umieszcza siê pomiêdzy skrzy¿owaniami
dla potwierdzenia szlaku rowerowego. Znaki R-1b i R-
2a umieszcza siê przed skrzy¿owaniami, na których
szlak zmienia kierunek.
Znak R-3 wskazuje odleg³oœæ do g³ównych miejsco-
woœci po³o¿onych przy szlaku rowerowym. Na znaku
R-3 mo¿na podawaæ nazwê organizacji turystycznej
wytyczaj¹cej szlak.
Lica znaków szlaku rowerowego mog¹ byæ wykonywane
z folii typu 1 niezale¿nie od kategorii drogi.

Rys. 8.2.1. Znak R-1

Rys. 8.2.2. Znak R-1a

Rys. 8.2.3. Znak R-1b

Rys. 8.2.4. Znak R-2

Rys. 8.2.5. Znak R-2a

Rys. 8.2.6. Znak R-3

Dla umieszczenia znaków turystyki rowerowej na drogach
publicznych, dopuszcza siê wykorzystanie konstrukcji
wsporczych istniej¹cych znaków, pod warunkiem, ¿e nie
spowoduje to b³êdnego odczytywania istniej¹cych znaków
drogowych. Natomiast nie nale¿y umieszczaæ tych zna-
ków pod znakami okreœlaj¹cymi pierwszeñstwo na
skrzy¿owaniu oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu.
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8.3. Dodatkowe znaki dla kieruj¹cych
pojazdami wojskowymi

8.3.1. Zasady ogólne

Znaki dla kieruj¹cych pojazdami wojskowymi stosuje
siê na sta³e lub doraŸnie na drogach, na których ze
wzglêdu na czêste wykorzystywanie przez pojazdy
wojskowe, istnieje koniecznoœæ wskazania klasy obiek-
tów mostowych wystêpuj¹cych na drodze lub
wymiarów pojazdów wojskowych, które mog¹ przeje-
chaæ przez obiekty mostowe lub tunele znajduj¹ce siê
na drodze. Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje znaków
dla kieruj¹cych pojazdami wojskowymi:
– znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu - w kszta³cie ko³a,
– znaki wskazuj¹ce wymiary skrajni obiektu - w kszta³cie

prostok¹ta.

8.3.2. Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu

Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu maj¹ kszta³t ko³a
o wymiarach 400 mm dla znaków wskazuj¹cych klasê
obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym i 600 mm
dla znaków wskazuj¹cych klasê obci¹¿enia mostu o ruchu
dwukierunkowym.
Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu umieszcza siê
na pocz¹tku trasy wykorzystywanej przez pojazdy
wojskowe oraz powtarza przed obiektami mostowymi
le¿¹cymi na trasie. Znaki te umieszcza siê w odleg³oœci do
100 m przed przyczó³kiem.
Dla oznakowania danej trasy nale¿y zastosowaæ znaki
wskazuj¹ce klasê dla zlokalizowania na trasie mostu o naj-
ni¿szej noœnoœci.
Dla wskazania klasy obci¹¿enia mostu stosuje siê nastê-
puj¹ce znaki:
– W-1 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym”

(rys.8.3.1),
– W-2 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym”

(rys.8.3.2),
– W-3 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym

dla pojazdów ko³owych i g¹sienicowych” (rys.8.3.3),
– W-4 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym

dla pojazdów ko³owych” (rys.8.3.4),
– W-5 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym

dla pojazdów g¹sienicowych” (rys.8.3.5).

Rys. 8.3.1. Znak W-1

Rys. 8.3.2. Znak W-2

Rys. 8.3.3. Znak W-3

Rys. 8.3.4. Znak W-4

Rys. 8.3.5. Znak W-5

Znaki W-4 i W-5 mog¹ byæ stosowane ³¹cznie.
Je¿eli znaki W-1, W-2, W-3 lub W-4 wskazuj¹ce dla po-
jazdów ko³owych klasê obci¹¿enia mostu:
– 24 lub wiêksz¹ zastosowano na drodze, na której do-

puszcza siê ruch pojazdów, których nacisk osi pojedyn-
czej wynosi 80 kN, to pod znakiem wskazuj¹cym klasê
obci¹¿enia mostu umieszcza siê znak B-19 „zakaz
wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿ 8 t”.

– 40 lub wiêksz¹ zastosowano na drodze, na której
dopuszcza siê ruch pojazdów, których nacisk osi pojedyn-
czej wynosi 100 kN, to pod znakiem wskazuj¹cym klasê
obci¹¿enia mostu umieszcza siê znak B-19 „zakaz
wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿ 10 t”.
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8.3.3. Znaki wskazuj¹ce wymiary skrajni obiektu

Rys. 8.3.6. Znak W-6

Znak W-6  „szerokoœæ mostu lub œrodka przeprawowego”
(rys.8.3.6) wskazuj¹cy wymiary skrajni obiektu stosuje siê,
je¿eli minimalna szerokoœæ u¿ytkowa jezdni miêdzy krawê¿-
nikami jest mniejsza ni¿ wynikaj¹ca z klasy obiektu
mostowego.
Dla mostów o ruchu jednokierunkowym, w zale¿noœci
od klasy, minimalna szerokoœæ jezdni powinna wynosiæ:
– dla klas 4-12 2,75 m
– dla klas 13-30 3,35 m
– dla klas 31-60 4,00 m
– dla klas 61 i wy¿szych 4,50 m
Dla mostów o ruchu dwukierunkowym, w zale¿noœci od
klasy, minimalna szerokoœæ jezdni powinna wynosiæ:
– dla klas 4 - 30 5,50 m
– dla klas 31 - 60 7,30 m
– dla klas 61 - 100 8,20 m

Znaki W-7 „wysokoœæ skrajni pionowej na moœcie
lub w tunelu” (rys.8.3.7) stosuje siê, je¿eli wymiar
skrajni pionowej na moœcie lub w tunelu jest mniejsza
ni¿ 4,5 m.

Rys. 8.3.7. Znak W-7

Znaków W-6 i W-7 nie stosuje siê, je¿eli na obiekcie
zastosowano odpowiednie znaki B-15 i B-16.
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