Za³¹cznik 2

Szczegó³owe warunki techniczne dla znaków drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach

1. Warunki techniczne umieszczania
znaków drogowych poziomych

– odcinki dróg o wzmo¿onym ruchu pieszym i rowerowym bez wydzielonych ci¹gów dla tego ruchu,
– odcinki dróg o zwiêkszonej wypadkowoœci.
Oznakowanie drogowe poziome ze wzglêdu na
funkcje i kszta³t dzieli siê na:
– znaki pod³u¿ne i poprzeczne,
– strza³ki,
– znaki uzupe³niaj¹ce,
– punktowe elementy odblaskowe.
W celu uœciœlenia zakresu stosowania znaków poziomych wprowadza siê odmiany np. dla znaku P-8b
„strza³ka kierunkowa do skrêcania” wyró¿nia siê odmiany: P-8b „strza³ka kierunkowa w lewo” i P-8d
„strza³ka kierunkowa w prawo”.
W zale¿noœci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog¹ mieæ znaczenie prowadz¹ce, segreguj¹ce,
informuj¹ce, ostrzegawcze, zakazuj¹ce lub nakazuj¹ce.

1.1. Postanowienia wstêpne
Przepisy za³¹cznika stosuje siê do oznakowania poziomego na drogach publicznych o nawierzchni twardej.
Za³¹cznik okreœla dla znaków drogowych poziomych:
– wymagania techniczne,
– okres trwa³oœci u¿ywanych materia³ów,
– rodzaje i zakres stosowania,
– wzory i konstrukcje znaków,
– liternictwo drogowe.

1.2. Cel i zakres stosowania znaków
Znakowanie poziome dróg ma na celu:
– zwiêkszenie bezpieczeñstwa uczestników ruchu i innych osób znajduj¹cych siê na drodze,
– usprawnienie ruchu pojazdów i u³atwienie korzystania
z drogi.
Znaki poziome mog¹ wystêpowaæ samodzielnie lub
w powi¹zaniu ze znakami pionowymi. Umo¿liwiaj¹ one
przekazywanie kieruj¹cym pojazdami informacji o
przyjêtym sposobie prowadzenia ruchu, nawet tam,
gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest
niewystarczaj¹ce lub niemo¿liwe.
Oznakowaniu poziomemu podlegaj¹ na ca³ej d³ugoœci:
– drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawêdziowych, na odcinkach o szerokoœci jezdni 6 m i wiêkszej,
– drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii krawêdziowych, na odcinkach o szerokoœci mniejszej ni¿ 6 m.
Na drogach krajowych i wojewódzkich o szerokoœciach jezdni mniejszych ni¿ 6 m organ zarz¹dzaj¹cy ruchem mo¿e:
– dopuœciæ stosowanie linii krawêdziowych tylko w
miejscach niebezpiecznych,
– zdecydowaæ o wprowadzeniu oprócz linii krawêdziowych linii segregacyjnych (wydzieliæ pasy ruchu) na
jezdni o szerokoœci od 5,8 m do 6,0 m.
Na drogach powiatowych i gminnych zaleca siê stosowaæ zasadê oznakowania poziomego jak dla dróg
krajowych i wojewódzkich. Zakres oznakowania
mo¿e byæ ograniczony przez organ zarz¹dzaj¹cy ruchem do miejsc niebezpiecznych.
Do miejsc i odcinków niebezpiecznych zalicza siê w
szczególnoœci:
– skrzy¿owania,
– przejazdy kolejowe i tramwajowe,
– przejœcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów,
– ³uki poziome i pionowe o niedostatecznej widocznoœci,
– ³uki oznaczone znakami ostrzegawczymi ostrzegaj¹cymi o niebezpiecznych zakrêtach,
– tunele i dojazdy do tuneli,

1.3. Wymagania techniczne
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaæ siê:
– dobr¹ widocznoœci¹ w ci¹gu ca³ej doby,
– wysokim wspó³czynnikiem odblaskowoœci, równie¿
w warunkach du¿ej wilgotnoœci, np. podczas
opadów deszczu,
– zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowoœci
w ca³ym okresie u¿ytkowania,
– odpowiedni¹ szorstkoœci¹ zbli¿on¹ do szorstkoœci
nawierzchni, na której s¹ umieszczone,
– odpowiednim okresem trwa³oœci,
– odpornoœci¹ na œcieranie i zabrudzenie,
– szybk¹ metod¹ aplikacji, uwzglêdniaj¹c¹ równie¿
wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mo¿na stosowaæ tylko
materia³y atestowane. Badania jakoœci materia³ów do
oznakowania poziomego okreœla odpowiednia norma.
Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego
okreœlone zosta³y w tabelach: 1.1 i 1.2.
Okresy trwa³oœci oznakowania poziomego przy
spe³nieniu warunków technicznych w zale¿noœci od
rodzaju materia³u, gruboœci i technologii nanoszenia na
nawierzchniê dróg zosta³y zamieszczone w tabeli 1.3.
Ze wzglêdu na gruboœæ u¿ytego materia³u oznakowanie
poziome dzieli siê na:
– cienkowarstwowe 0,3 - 0,8 mm (mierzone na mokro),
– grubowarstwowe 0,9 - 3,5 mm,
– punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.
Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje siê farby
rozpuszczalnikowe, wodorozcieñczalne i chemoutwardzalne
nak³adane na mokro. Grubowarstwowe oznakowanie
wykonywane jest przy u¿yciu mas chemoutwardzalnych,
mas termoplastycznych, materia³ów prefabrykowanych, wœród których wyró¿nia siê miêdzy innymi:
odblaskowe taœmy nieprofilowane i profilowane.
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Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla sta³ego oznakowania
poziomego dróg

dwujezdniowych zaleca siê dla linii krawêdziowych
stosowanie oznakowania grubowarstwowego profilowanego lub strukturalnego powoduj¹cego podczas
najechania na liniê powstanie efektu akustycznego,
ostrzegaj¹cego kieruj¹cego ¿e zjecha³ poza pas ruchu.
Znaki poziome barwy ¿ó³tej stosuje siê w przypadku
czasowych zmian organizacji ruchu, je¿eli na jezdni
pozostaje oznakowanie sta³e barwy bia³ej. Znaki barwy
bia³ej, które nie obowi¹zuj¹ w czasowej organizacji
ruchu, powinny byæ przekreœlone kreskami barwy
¿ó³tej o szerokoœci minimum 12 cm. Do wykonywania
oznakowania tymczasowego barwy ¿ó³tej nale¿y
stosowaæ materia³y ³atwe do usuniêcia np. taœmy
odblaskowe. Linie wyznaczaj¹ce pasy ruchu zaleca
siê uzupe³niæ punktowymi elementami odblaskowymi
z odb³yœnikami barwy ¿ó³tej. Je¿eli czasowa organizacja ruchu zastosowana jest na odcinkach, na których
dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje
usuniête lub zakryte (na skutek sfrezowania nawierzchni
lub u³o¿enia tymczasowego nowej nawierzchni) do
oznakowania stosuje siê oznakowanie barwy bia³ej.
Czasowe oznakowanie poziome powinno byæ wykonane z materia³ów odblaskowych. Do oznakowania
tymczasowego nale¿y stosowaæ: farby odblaskowe, taœmy samoprzylepne, punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza siê wy³¹cznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakoñczeniu
bêdzie ca³kowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte
now¹ warstw¹ œcieraln¹ nawierzchni.
Tymczasowe oznakowanie poziome powinno cechowaæ siê:
- prost¹ metod¹ aplikacji,

Tabela 1.2. Wspó³rzêdne chromatycznoœci x,y dla sta³ego
oznakowania poziomego dróg

Dla uzyskania odblaskowoœci oznakowania stosuje siê
mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspó³czynniku
za³amania œwiat³a powy¿ej 1,5. Dopuszcza siê
stosowanie na liniach krawêdziowych wygarbieñ o
szerokoœci 4 do 10 mm i ca³kowitej wysokoœci do 8 mm
umieszczanych w regularnych odstêpach do 20 cm.
Na autostradach drogach ekspresowych i drogach

Tabela.1.3. Gruboœæ warstwy i okres trwa³oœci materia³ów do oznakowania poziomego
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11,00 - 12,00 m zaleca siê stosowanie naprzemiennie
pasów do wyprzedzania, a je¿eli nie jest to mo¿liwe ze
wzglêdu na zagospodarowanie terenu (wjazdy na drogê poza skrzy¿owaniami), stosowanie pasów ruchu o
szerokoœci 5,00 - 5,50 m, z wyznaczeniem opasek o
szerokoœci 0,50 m. Jednak zastosowanie takich rozwi¹zañ wymaga wyeliminowania ruchu pieszego i
rowerowego z danego odcinka drogi.
Na drogach dwukierunkowych dwupasowych nie zaleca siê stosowania krótkich odcinków linii
przerywanych wystêpuj¹cych pomiêdzy liniami ci¹g³ymi. D³ugoœæ linii przerywanej powinna umo¿liwiaæ
wykonanie manewru wyprzedzania.

– ³atwoœci¹ usuwania bez pozostawiania œladów lub
niszczenia nawierzchni jezdni.
Wymagania dla znaków barwy ¿ó³tej okreœla odpowiednia norma.

2. Znaki pod³u¿ne
2.1. Zasady ogólne
Znaki pod³u¿ne s¹ to linie równolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k¹tem. Linie te mog¹ byæ:
– pojedyncze: przerywane lub ci¹g³e,
– podwójne: ci¹g³e z przerywanymi, ci¹g³e lub przerywane.
Linia przerywana sk³ada siê z kresek i przerw, których
d³ugoœci uzale¿nione s¹ od dopuszczalnej prêdkoœci
na danym odcinku drogi i przeznaczenia danej linii.
Znaki pod³u¿ne obejmuj¹ linie segregacyjne i krawêdziowe.

Tabela 2.1. Szerokoœæ pasów ruchu

2.2. Opisy szczegó³owe
2.2.1. Linie segregacyjne
Linie segregacyjne stosuje siê w celu:
– oddzielenia od siebie pasów prowadz¹cych ruch w tych
samych albo przeciwnych kierunkach,
– wskazania kieruj¹cym, w którym miejscu zmiana pasa
ruchu jest zabroniona lub dozwolona.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce odmiany linii segregacyjnych:
– P-1a "linia pojedyncza przerywana - d³uga",
– P-1b "linia pojedyncza przerywana - krótka",
– P-1c "linia pojedyncza przerywana - wydzielaj¹ca",
– P-1d "linia pojedyncza przerywana - prowadz¹ca w¹ska",
– P-1e "linia pojedyncza przerywana - prowadz¹ca szeroka",
– P-2a "linia pojedyncza ci¹g³a - w¹ska",
– P-2b "linia pojedyncza ci¹g³a - szeroka",
– P-3a "linia jednostronnie przekraczalna - d³uga",
– P-3b "linia jednostronnie przekraczalna - krótka",
– P-4 "linia podwójna ci¹g³a",
– P-5 "linia podwójna przerywana",
– P-6 "linia ostrzegawcza",
– P-6a "linia ostrzegawcza - naprowadzaj¹ca".
Szerokoœæ wyznaczonego liniami pasa ruchu mierzy
siê w osiach tych linii; powinna odpowiadaæ wartoœciom
podanym w tabeli 2.1. Na jezdniach dwukierunkowych
o szerokoœci jezdni mniejszej ni¿ 5,80 m linii
segregacyjnych nie stosuje siê.
Na jezdniach dwukierunkowych o szerokoœci mniejszej ni¿
6,5 m dopuszcza siê stosowanie tyko linii krawêdziowej
bez wyznaczania pasów ruchu lini¹ segregacyjn¹. Na
jezdniach jednokierunkowych dwupasowych, na których nie jest mo¿liwe wyznaczenie pasów o szerokoœci
zgodnej z tabel¹ 2.1 dopuszcza siê wyznaczenie pasa
ruchu o szerokoœci 2,75 m. Na takim pasie nale¿y wprowadziæ zakaz ruchu pojazdów o szerokoœci ponad 2,2 m.
W przypadku dróg dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym o szerokoœci nawierzchni

2.2.1.1. Linia pojedyncza przerywana - d³uga

Rys. 2.2.1.1. Znak P-1a
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2.2.1.2. Linia pojedyncza przerywana - krótka

– wydzielonych dla pojazdów skrêcaj¹cych na wlotach skrzy¿owañ,
– zanikaj¹cych.
Znak ten w podanej wielkoœci stosuje siê niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze. Po znaku
P-1c mog¹ nastêpowaæ znaki: P-2b, P-7a i P-7b.
Linia wydzielaj¹ca powinna mieæ d³ugoœæ co najmniej
50 m. Dopuszcza siê skrócenie linii przy wydzieleniu pasa ruchu tylko dla pojazdów skrêcaj¹cych
w zale¿noœci od warunków lokalnych.

Rys. 2.2.1.2. Znak P-1b

Rys. 2.2.1.3. Znak P-1c

Znak P-1a „linia pojedyncza przerywana - d³uga” (rys. 2.2.1.1) stosuje siê do wyznaczenia pasów
ruchu pomiêdzy skrzy¿owaniami na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 70 km/h.
Po znaku P-1a mog¹ nastêpowaæ lub go poprzedzaæ
znaki: P-1b, P-1c, P-1d, P-1e i P-6. D³ugoœæ linii pojedynczej przerywanej - d³ugiej powinna wynosiæ co
najmniej 120 m.

Znak P-1b „linia pojedyncza przerywana - krótka”
(rys. 2.2.1.2) stosuje siê do wyznaczenia pasów ruchu
pomiêdzy skrzy¿owaniami na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h.
Po znaku P-1b mog¹ nastêpowaæ znaki: P-1a, P-1c, P-1d,
P-2a, P-4 i P-6. D³ugoœæ linii pojedynczej przerywanej krótkiej powinna wynosiæ co najmniej 50 m.

2.2.1.4. Linia pojedyncza przerywana prowadz¹ca w¹ska
Znak P-1d „linia pojedyncza przerywana – prowadz¹ca w¹ska” (rys. 2.2.1.4) stosuje siê do oddzielenia
pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzy¿owaniach wzd³u¿ dróg z pierwszeñstwem, niezale¿nie od
dopuszczalnej prêdkoœci na drodze.
Znak P-1d mo¿e byæ poprzedzony znakami: P-1a,
P-1b, P-2a i P-3b, a nastêpowaæ po nim mog¹ znaki:
P-1a, P-1b i P-3b.

2.2.1.3. Linia pojedyncza przerywana wydzielaj¹ca
Znak P-1c „linia pojedyncza przerywana - wydzielaj¹ca”
(rys. 2.2.1.3) stosuje siê do oddzielenia od pasa
ruchu nastêpuj¹cych pasów:
– w³¹czania,
– wy³¹czania,
– przeplatania,
– dla autobusów i rowerów (odcinki pocz¹tkowe i
koñcowe),
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Znak P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadz¹ca szeroka” (rys. 2.2.1.5) stosuje siê do oddzielenia
przeciwnych kierunków ruchu w ci¹gu linii podwójnych P-4 lub P-3a na skrzy¿owaniach lub w³¹czeniach
do jezdni oraz do umo¿liwienia przejazdów poprzecznych na zjazdach w ci¹gu linii P-2b wydzielaj¹cej pas
ruchu dla autobusów i rowerów.

2.2.1.6. Linia pojedyncza ci¹g³a – w¹ska
Znak P-2a „linia pojedyncza ci¹g³a - w¹ska” (rys.
2.2.1.6) stosuje siê do oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku,
niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze. Znak
P-2a powinien byæ poprzedzony znakiem P-6, a nastêpowaæ po nim mog¹ znaki: P-1a, P-1b, P-1d i P-3b. W
obszarze zabudowanym, na drogach o dopuszczalnej
prêdkoœci do 60 km/h, znak ten mo¿na poprzedzaæ znakiem P-1b.
D³ugoœæ linii pojedynczej ci¹g³ej - w¹skiej powinna wynosiæ co najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.4. Znak P-1d

2.2.1.5. Linia pojedyncza przerywana prowadz¹ca szeroka

Rys. 2.2.1.6. Znak P-2a

Rys. 2.2.1.5. Znak P-1e
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2.2.1.7. Linia pojedyncza ci¹g³a - szeroka

2.2.1.8. Linia jednostronnie przekraczalna -d³uga
Znak P-3a „linia jednostronnie przekraczalna - d³uga”
(rys. 2.2.1.8) stosuje siê do rozdzielenia przeciwnych
kierunków ruchu pomiêdzy skrzy¿owaniami, je¿eli zabroniony jest przejazd na s¹siedni pas ruchu od strony
linii ci¹g³ej. W szczególnoœci znak jest stosowany na
jezdniach dwukierunkowych dwupasowych w rejonach:
– ³uków poziomych i pionowych wypuk³ych o niedostatecznej widocznoœci,
– przejazdów kolejowych i tramwajowych,
– przejœæ dla pieszych,
gdy jest uzasadnione u³atwienie opuszczania tych rejonów przez kieruj¹cych pojazdami. Znak ten stosuje
siê niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze.
Znak P-3a z lini¹ ci¹g³¹ znajduj¹c¹ siê po prawej stronie, powinien byæ poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub
P-1b, a nastêpowaæ po nim mog¹ znaki P-4 lub P-6.

Rys. 2.2.1.7. Znak P-2b

Znak P-2b „linia pojedyncza ci¹g³a - szeroka” (rys.
2.2.1.7) stosuje siê do oddzielenia pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku,
niezale¿nie od dopuszczanej prêdkoœci na drodze, jako
liniê poprzedzaj¹c¹ lub kontynuuj¹c¹ liniê P-1c oraz
wydzielenia pasów dla autobusów lub rowerów.
D³ugoœæ linii powinna wynosiæ co najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.8. Znak P-3a

D³ugoœæ linii jednostronnie przekraczalnej - d³ugiej nie
powinna byæ mniejsza od 50 m.

7

2.2.1.9. Linia jednostronnie przekraczalna krótka

2.2.1.10. Linia podwójna ci¹g³a
Znak P-4 „linia podwójna ci¹g³a” (rys. 2.2.1.10) stosuje siê w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu
na odcinkach jezdni, na których nale¿y wyeliminowaæ
przeje¿d¿anie pojazdów na czêœæ jezdni przeznaczon¹
dla przeciwnego kierunku ruchu, niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze.
Znak ten zawsze umieszcza siê na trzy- i wiêcej pasowych jezdniach dwukierunkowych, na których pasy
ruchu s¹ wyznaczone, na ca³ej d³ugoœci odcinka takiej
jezdni.
Znak P-4 mo¿e byæ poprzedzony i mog¹ po nim nastêpowaæ znaki: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b i P-6.
D³ugoœæ linii podwójnej ci¹g³ej powinna wynosiæ co
najmniej 20 m.

Rys. 2.2.1.9. Znak P-3b

Znak P-3b „linia jednostronnie przekraczalna - krótka”
(rys. 2.2.1.9) stosuje siê, je¿eli zabroniony jest przejazd na s¹siedni pas ruchu (s¹siedni¹ czêœæ drogi) od
strony linii ci¹g³ej.
W szczególnoœci stosowany jest na skrzy¿owaniach i
wlotach skrzy¿owañ oraz oznaczenia krawêdzi jezdni
przy wyjazdach z obiektów przydro¿nych lub przejazdach przez pasy dziel¹ce jezdnie.
Znak ten stosuje siê niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze.
Znak P-3b mo¿e byæ poprzedzony znakami: P-2a, P-4,
P-7a, P-7b, P-7c i P-7d, a nastêpowaæ po nim mog¹
znaki: P-1b, P-2a, P-1d, P-4, P-7a, P-7b, P-7c i P-7d.

Rys. 2.2.1.10.

Znak P-4

2.2.1.11. Linia podwójna przerywana
Znak P-5 „linia podwójna przerywana” (rys. 2.2.1.11)
stosuje siê do wyznaczenia pasa o zmiennym kierunku
ruchu, na który wjazd jest zamykany lub otwierany sygna³ami œwietlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
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Znak P-6 „linia ostrzegawcza” (rys. 2.2.1.12) stosuje
siê do ostrzegania kieruj¹cych pojazdami o zbli¿aniu
siê do niebezpiecznego miejsca, w szczególnoœci odcinka drogi, na którym zastosowano linie: P-2a, P-3a,
P-4, przez które przeje¿d¿anie jest zabronione. Znak
P-6 umieszcza siê niezale¿nie od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze.
Znak P-6 stosuje siê na ³ukach oznaczonych znakiem
ostrzegawczym A-1, A-2, A-3 lub A-4, na których warunki widocznoœci nie powoduj¹ koniecznoœci
stosowania linii P-3a lub P-4. Wówczas liniê ostrzegawcz¹ umieszcza siê na ca³ej d³ugoœci ³uku.
Znak ten mo¿e byæ poprzedzony znakami P-1a lub
P-1b, a nastêpowaæ po nim mog¹ znaki: P-2a, P-3a i P-4.
D³ugoœæ linii ostrzegawczej powinna wynosiæ co najmniej:
– 50 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70
km/h,
– 100 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 70 km/h.
W obszarze zabudowanym dopuszcza siê niestosowanie linii P-6 i stosowanie linii P-2a, P-3a, P-4
bezpoœrednio po linii P-1b.
Rys. 2.2.1.11.

Znak P-5

2.2.1.12. Linia ostrzegawcza

2.2.1.13. Linia ostrzegawcza naprowadzaj¹ca

Rys. 2.2.1.12.

Rys. 2.2.1.13. Znak P-6a

Znak P-6
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Rys. 2.2.1.14. Konstrukcja strza³ki znaku P-6a

Znak P-6a „linia ostrzegawcza - naprowadzaj¹ca”
(rys. 2.2.1.13 i 2.2.1.14) stosuje siê do ostrzegania kieruj¹cych pojazdami o zbli¿aniu siê do odcinka, przed którym
zastosowano linie P-3a lub P-4, i oznacza nakaz powrotu
na prawy pas ruchu. Znak P-6a stosuje siê na drogach dwukierunkowych o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 70 km/h
przed ³ukami poziomymi i pionowymi, które nie s¹ z daleka widoczne przez kieruj¹cych, a tak¿e przed wysepkami
rozdzielaj¹cymi pasy ruchu.
W linii ostrzegawczej naprowadzaj¹cej co trzecia kreska zast¹piona jest strza³k¹. Znak P-6a stosuje siê samodzielnie lub
jako kontynuacjê linii P-6, przy czym w zale¿noœci od warunków widocznoœci liczba strza³ek powinna wynosiæ od 2 do 4.
Przyk³ad zastosowania linii ostrzegawczej naprawadzaj¹cej przedstawiono na rysunku 2.2.1.15.
Rys. 2.2.1.15. Przyk³ad zastosowania linii P-6a przed azylem
dla pieszych
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w¹ska” (rys. 2.2.2.3) stosuje siê przede wszystkim do
wyznaczenia krawêdzi jezdni bez krawê¿ników na odcinkach drogi, na których dopuszcza siê postój na
poboczu.

2.2.2. Linie krawêdziowe
Linie krawêdziowe stosuje siê przede wszystkim do
wyznaczenia krawêdzi jezdni bez krawê¿ników ulicznych w celu oddzielenia jezdni od pobocza lub pasa
awaryjnego. Dopuszcza siê stosowanie linii krawêdziowej na odcinkach z krawê¿nikami je¿eli wymagaj¹ tego
warunki widocznoœci lub bezpieczeñstwa ruchu.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce odmiany linii krawêdziowych:
– P-7a „linia krawêdziowa - przerywana szeroka”,
– P-7b „linia krawêdziowa - ci¹g³a szeroka”,
– P-7c „linia krawêdziowa - przerywana w¹ska”,
– P-7d „linia krawêdziowa - ci¹g³a w¹ska”.
Na poboczu oddzielonym od jezdni lini¹ krawêdziow¹ mo¿e
odbywaæ siê tylko ruch pojazdów innych ni¿ samochodowe, ponadto w przypadku linii krawêdziowej przerywanej
dopuszczony jest na poboczu postój pojazdów, w tym samochodowych.
Linie P-7a i P-7b o szerokoœci 0,24 m stosuje siê na:
– autostradach i drogach ekspresowych,
– na drogach posiadaj¹cych twarde pobocze lub opaskê,
– na drogach z numerem szlaku miêdzynarodowego,
– na drogach dwujezdniowych.
Na pozosta³ych drogach dopuszcza siê stosowanie linii P-7c
i P-7d o szerokoœci 0,12 m, jednak zalecane jest stosowanie linii P-7a i P-7b na wszystkich drogach. Sposób
umieszczania linii krawêdziowych pokazano na rys. 2.2.2.1.
Rys. 2.2.2.1. Usytuowanie linii krawêdziowej na jezdni
z poboczem:

Rys. 2.2.2.2. Znak P-7a

a) twardym (opaska)

b) gruntowym

2.2.2.1. Linia krawêdziowa - przerywana
szeroka i w¹ska
Znaki P-7a „linia krawêdziowa - przerywana szeroka”
(rys. 2.2.2.2) i P-7c „linia krawêdziowa - przerywana

Rys. 2.2.2.3. Znak P-7c
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– na odcinkach drogi, na których ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy lub bezpieczeñstwo, zatrzymanie siê na jezdni i na poboczu jest zabronione, w
szczególnoœci ci¹g³e linie krawêdziowe nale¿y
stosowaæ na:
– odcinkach drogi, na których na poboczu wystêpuje ruch pieszych lub rowerzystów,
– odcinkach drogi, na których szerokoœæ pobocza
uniemo¿liwia zatrzymanie siê pojazdu samochodowego poza jezdni¹,
– ³ukach poziomych,
– ³ukach pionowych wypuk³ych,
– odcinkach z barierami,
– odcinkach dróg, na których stosuje siê linie: P-4,
P-3a, P-2a i P-2b,
– wiaduktach, mostach i w tunelach,
– odcinkach dróg, na których obowi¹zuj¹ zakazy
wyra¿one znakami pionowymi B-35 „zakaz
postoju” i B-36 „zakaz zatrzymywania siê”.

Linia krawêdziowa przerywana mo¿e byæ stosowana
na odcinkach o dobrej widocznoœci, na których omijanie stoj¹cych pojazdów przez uczestników ruchu
zobowi¹zanych do poruszania siê po poboczu, nie spowoduje zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Ponadto znaki te stosuje siê w celu:
– przed³u¿enia krawêdzi jezdni na skrzy¿owaniach (P7a),
– wyznaczenia przejazdów przez pasy dziel¹ce jezdnie (P-7a),
– oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej (P-7a, P-7c),
– oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c).

2.2.2.2. Linia krawêdziowa - ci¹g³a szeroka i w¹ska

Rys. 2.2.2.4. Znak P-7b

Znaki P-7b „linia krawêdziowa - ci¹g³a szeroka” (rys.
2.2.2.4) i P-7d „linia krawêdziowa - ci¹g³a w¹ska” (rys.
2.2.2.5) stosuje siê przede wszystkim dla wyznaczenia krawêdzi jezdni bez krawê¿ników (przy czym lokalnie
zastosowany krawê¿nik - u³o¿ony na p³ask - nie zwalnia
z koniecznoœci stosowania linii krawêdziowej):
– wewnêtrznych i zewnêtrznych krawêdzi autostrad, dróg
ekspresowych i dwujezdniowych (tylko linia P-7b),
– korygowania przebiegu krawê¿nika,
– oddzielenia torowiska tramwajowego (tylko linia P-7b),
– obwiedni powierzchni wy³¹czonych z ruchu znakiem
P-21 (tylko linia P-7b),

Rys. 2.2.2.5. Znak P-7d
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3. Strza³ki
3.1. Zasady ogólne
Strza³ki stosuje siê w celu lepszego zorientowania kieruj¹cych pojazdami o zasadach korzystania z pasów
ruchu, na których siê znajduj¹, a przez to usprawnienia
ruchu i podniesienia jego bezpieczeñstwa. Rozró¿nia
siê strza³ki: kierunkowe i naprowadzaj¹ce.

3.2. Opisy szczegó³owe
3.2.1. Strza³ki kierunkowe
Strza³ki kierunkowe stosuje siê w celu wskazania
dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym siê
znajduj¹.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce odmiany strza³ek kierunkowych:
– P-8a "strza³ka kierunkowa na wprost",
– P-8b "strza³ka kierunkowa w lewo",
– P-8c "strza³ka kierunkowa do zawracania",
– P-8d "strza³ka kierunkowa w prawo",
– P-8e "strza³ka kierunkowa na wprost lub w lewo",
– P-8f "strza³ka kierunkowa na wprost lub w prawo",
– P-8g "strza³ka kierunkowa w lewo lub w prawo",
– P-8h "strza³ka kierunkowa na wprost, w lewo lub w
prawo",
– P-8i "strza³ka kierunkowa na wprost i do zawracania".
Strza³ki kierunkowe stosuje siê w dwóch odmianach:
– krótkie- na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do
70 km/h,
– d³ugie - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
powy¿ej 70 km/h.
Umieszcza siê je na pasie ruchu, jedna za drug¹, w jednakowych odleg³oœciach, które powinny wynosiæ:
– 15 m (wyj¹tkowo 20 m) na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h,
– 30 m (wyj¹tkowo 40 m) na pozosta³ych drogach,
w taki sposób, aby oœ geometryczna strza³ki pokrywa³a siê z osi¹ pasa ruchu. D³ugoœæ odcinka pasa ruchu, na
którym nale¿y umieœciæ strza³ki powinna byæ taka, aby
kieruj¹cy zosta³ dostatecznie wczeœnie poinformowany o przeznaczeniu tego pasa do jazdy w okreœlonym
kierunku. Odleg³oœæ umieszczenia pierwszej strza³ki od
pocz¹tku linii ci¹g³ej dziel¹cej pasy ruchu powinna wynosiæ co najmniej:
– 60 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do
70 km/h,
–120 m - na pozosta³ych drogach.
Je¿eli wydzielony dla okreœlonego kierunku jazdy pas
ruchu jest pasem dodatkowym, wówczas strza³ki nale¿y umieszczaæ na ca³ej jego d³ugoœci. Zasadê
rozmieszczenia strza³ek kierunkowych na wlocie na

skrzy¿owanie pokazano na rysunku 3.2.1.1.
Strza³ki kierunkowe umieszcza siê przed skrzy¿owaniami, na których rozk³ad kierunków jazdy z
poszczególnych pasów ruchu jest niezgodny z zasad¹
zezwalaj¹c¹ na jazdê na wprost z ka¿dego pasa lub
gdy jest on zgodny, ale uk³ad geometryczny skrzy¿owania albo warunki ruchu wymagaj¹ wskazania
kierunków jazdy.
Strza³ka kierunkowa zezwalaj¹ca na skrêcanie w lewo
umieszczona na lewym skrajnym pasie ruchu oznacza
tak¿e zezwolenie na zawracanie, chyba ¿e jest to
zabronione znakiem pionowym B-23 "zakaz zawracania"
lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3, z wyj¹tkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 3.2.1.2.
Strza³ki kierunkowe umieszcza siê przede wszystkim:
– na skrajnych pasach, z których nie wolno jechaæ na
wprost lub nie wolno skrêcaæ,
– na skrajnych i na s¹siednich pasach, je¿eli skrêcanie
jest dozwolone z wiêcej ni¿ jednego pasa,
– na wszystkich pasach, je¿eli jazda z danego wlotu
jest dozwolona tylko w jednym kierunku, co mo¿e
nie byæ dla kieruj¹cych oczywiste.
Je¿eli po zastosowaniu powy¿szych zasad pozostaje bez
strza³ek kierunkowych tylko jeden pas ruchu, wówczas
równie¿ na nim nale¿y umieœciæ strza³ki.
Strza³ki kierunkowe stosuje siê ponadto na pasach:
– wy³¹czania (na ca³ej d³ugoœci pasa),
– przeplatania (od po³owy ich d³ugoœci).
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3.2.1.1. Strza³ka kierunkowa na wprost
Rys. 3.2.1.2. Znak P-8a:

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-8a „strza³ka kierunkowa na wprost” (rys. 3.2.1.2)
stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa, na którym siê
znajduje, dozwolona jest jazda tylko na wprost.

Rys. 3.2.1.1. Rozmieszczenie strza³ek kierunkowych na
wlocie skrzy¿owania
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3.2.1.2. Strza³ka kierunkowa w lewo

3.2.1.3. Strza³ka kierunkowa do zawracania

Rys. 3.2.1.3. Znak P-8b:

Rys. 3.2.1.4. Znak P-8c

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-8b „strza³ka kierunkowa w lewo” (rys. 3.2.1.3)
stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa, na którym
siê znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo.
Je¿eli ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3 wskazuj¹cym kierunek do skrêcania w lewo i do
zawracania, dozwolone jest zawracanie z lewego
skrajnego pasa oznaczonego znakiem P-8b.

Znak P-8c „strza³ka kierunkowa do zawracania” (rys.
3.2.1.4) stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa, na którym siê znajduje, dozwolony jest tylko manewr
zawracania.
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3.2.1.4. Strza³ka kierunkowa w prawo

3.2.1.5. Strza³ka kierunkowa na wprost lub w lewo

Rys. 3.2.1.5. Znak P-8d:

Rys. 3.2.1.6. Znak P-8e:

a) krótki

b) d³ugi

a) krótki

Znak P-8d „strza³ka kierunkowa w prawo” (rys. 3.2.1.5)
stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa, na którym siê
znajduje, dozwolona jest jazda tylko w prawo.

b) d³ugi

Znak P-8e „strza³ka kierunkowa na wprost lub w lewo”
(rys. 3.2.1.6) stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa,
na którym siê znajduje, dozwolona jest jazda na wprost
lub w lewo.
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3.2.1.6. Strza³ka kierunkowa na wprost lub w prawo

3.2.1.7. Strza³ka kierunkowa w lewo lub w prawo

Rys. 3.2.1.7. Znak P-8f:

Rys. 3.2.1.8. Znak P-8g:

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-8f „strza³ka kierunkowa na wprost lub w prawo” (rys. 3.2.1.7) stosuje siê w celu wskazania, ¿e z
pasa, na którym siê znajduje, dozwolona jest jazda na
wprost lub w prawo.

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-8g „strza³ka kierunkowa w lewo lub w prawo” (rys.
3.2.1.8) stosuje siê w celu wskazania, ¿e z pasa, na którym
siê znajduje, dozwolona jest jazda w lewo albo w prawo.
Umieszcza siê go na pasie, je¿eli przejazd przez skrzy¿owanie na wprost jest niemo¿liwy lub niedozwolony.
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3.2.1.8. Strza³ka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo

3.2.1.9. Strza³ka kierunkowa na wprost lub do
zawracania

Rys. 3.2.1.9. Znak P-8h:

Rys 3.2.1.10. Znak P-8i

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-8i "strza³ka na wprost lub do zawracania"
(rys. 3.2.1.10) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym,
¿e z pasa, na którym siê znajduje, dozwolona jest jazda
na wprost i zawracanie.

Znak P-8h „strza³ka kierunkowa na wprost, w lewo lub
w prawo” (rys. 3.2.1.9) stosuje siê w celu wskazania
kieruj¹cym, ¿e z pasa, na którym siê znajduje, dozwolona jest jazda w ka¿dym kierunku.
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3.2.2. Strza³ki naprowadzaj¹ce
Strza³ki naprowadzaj¹ce maj¹ na celu uprzedzenie o
koniecznoœci opuszczenia pasa, na którym siê znajduj¹.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce odmiany strza³ek naprowadzaj¹cych:
– P-9a "strza³ka naprowadzaj¹ca w lewo",
– P-9b "strza³ka naprowadzaj¹ca w prawo".
Strza³ki naprowadzaj¹ce stosuje siê w celu uprzedzenia kieruj¹cych, ¿e pas ruchu, na którym s¹ umieszczone
koñczy siê lub na dalszym odcinku jest przeznaczony
dla okreœlonych rodzajów pojazdów i wobec tego kieruj¹cy obowi¹zani s¹ opuœciæ go, przeje¿d¿aj¹c na pas
ruchu wskazany strza³k¹.
Strza³ki naprowadzaj¹ce umieszcza siê na nastêpuj¹cych pasach ruchu:
– zanikaj¹cym,
– dla autobusów (na pocz¹tkowym jego odcinku),
– w³¹czania.
Strza³ki naprowadzaj¹ce umieszcza siê na pasie ruchu w taki sposób, aby oœ geometryczna strza³ki
pokrywa³a siê z osi¹ pasa. Ze wzglêdu na uprzedzaj¹cy charakter strza³ek naprowadzaj¹cych, pierwsza
strza³ka powinna byæ umieszczona mo¿liwie daleko od
miejsca, w którym pas ruchu zanika, a ich liczba nie
powinna byæ mniejsza od trzech.
Strza³ki naprowadzaj¹ce umieszcza siê w odleg³oœciach
malej¹cych w kierunku jazdy. Odleg³oœci miedzy nimi
wynosz¹ kolejno, licz¹c od koñca pasa: a, 2a, 3a i 4a,
gdzie a jest odleg³oœci¹ ostatniej strza³ki od koñca pasa
i wynosi:
– 15 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do
70 km/h,
– 25 m- na pozosta³ych drogach.
W przypadku krótkich pasów w³¹czeñ dopuszcza siê
zmniejszenie wartoœci a do:
– 10 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70
km/h,
– 15 m- na pozosta³ych drogach.
Wyj¹tek stanowi rozmieszczenie strza³ek naprowadzaj¹cych na pasach ruchu dla autobusów, gdzie umieszcza
siê je w równych odstêpach co 30 m na przemian z
napisem „BUS” (rys. 7.9.1.b). Rozmieszczenie strza³ek naprowadzaj¹cych na pasie zanikaj¹cym pokazano
na rys. 3.2.2.1.

Rys. 3.2.2.1. Rozmieszczenie strza³ek naprowadzaj¹cych na
lewym pasie zanikaj¹cym
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3.2.2.1. Strza³ka naprowadzaj¹ca w lewo

3.2.2.2. Strza³ka naprowadzaj¹ca w prawo

Rys. 3.2.2.2. Znak P-9a

Rys. 3.2.2.3. Znak P-9b

Znak P-9a „strza³ka naprowadzaj¹ca w lewo” (rys.
3.2.2.2) umieszcza siê na koñcu pasa w³¹czania.
Wyj¹tkowo, je¿eli warunki terenowe nie pozwalaj¹ na
kontynuacjê prawego pasa ruchu, znaki P-9a stosuje
siê na prawych skrajnych pasach ruchu, które zanikaj¹
albo s¹ przeznaczone tylko dla niektórych rodzajów
pojazdów.
Strza³kê naprowadzaj¹c¹ w lewo mo¿na stosowaæ na
koñcu pobocza utwardzonego o szerokoœci 1.5 m lub
wiêkszej, zw³aszcza na odcinkach dróg o intensywnym
ruchu tych pojazdów, które s¹ obowi¹zane poruszaæ
siê po poboczu np. ci¹gników rolniczych.

Znak P-9b "strza³ka naprowadzaj¹ca w prawo" (rys.
3.2.2.3) umieszcza siê na lewych skrajnych pasach ruchu,
które zanikaj¹ albo s¹ przeznaczone tylko dla niektórych
rodzajów pojazdów. Na drogach dwukierunkowych
znak P-9b umieszcza siê na koñcu dodatkowego
pasa ruchu.
Organizacjê ruchu przy zanikaniu pasów ruchu poprzez
zakoñczenie lewego pasa ruchu i kontynuacjê pasów
ruchu le¿¹cych po prawej stronie jezdni nale¿y stosowaæ jako rozwi¹zanie podstawowe.
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ukoœnie do osi jezdni, przy czym skos nie mo¿e byæ
wiêkszy od 1:3 (rys. 4.2.1.1.b).
Przejœcia dla pieszych wyznacza siê na ca³ej szerokoœci
jezdni lub torowiska tramwajowego. Na drogach o
dwóch jezdniach wyznacza siê je oddzielnie dla
ka¿dej jezdni.
Nie wyznacza siê przejœæ przez pasy dziel¹ce jezdnie
oraz przez wysepki miêdzy jezdniami a torowiskami
tramwajowymi, je¿eli odleg³oœæ miêdzy jezdni¹ a
torowiskiem wynosi powy¿ej 2,0 m (rys. 7.8.5 i 7.8.7).

4. Znaki poprzeczne
4.1. Zasady ogólne
Znaki poprzeczne stosuje siê w celu oznaczenia miejsc
przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w
poprzek drogi, miejsc wymagaj¹cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj¹cych.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce znaki wyznaczaj¹ce miejsca
przeznaczone do ruchu w poprzek jezdni:
– P-10 "przejœcie dla pieszych",
– P-11 "przejazd dla rowerzystów".
Znaki te wyznaczaj¹ powierzchniê jezdni lub torowiska tramwajowego przeznaczon¹ do poprzecznego
ruchu, odpowiednio pieszych lub rowerzystów.
Krawêdzie tych powierzchni znajduj¹ce siê bli¿ej nadje¿d¿aj¹cych pojazdów okreœlaj¹ jednoczeœnie miejsce
zatrzymania pojazdów, o ile nie zosta³a zastosowana
linia zatrzymania (P-12, P-13 lub P-14).
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce znaki wyznaczaj¹ce miejsca
zatrzymania pojazdów:
– P-12 "linia bezwzglêdnego zatrzymania - stop",
– P-13 "linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z
trójk¹tów",
– P-14 "linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z
prostok¹tów".
Linie te mog¹ byæ uzupe³nione napisem lub symbolem
z grupy znaków uzupe³niaj¹cych, podanych w
punktach 5.2.1 i 5.2.2.
Minimalna odleg³oœæ miêdzy znakami poprzecznymi
oraz miêdzy znakiem poprzecznym a uzupe³niaj¹cym
powinna wynosiæ 2,0 m, z wyj¹tkiem odleg³oœci miêdzy
przejœciem dla pieszych a przejazdem dla rowerzystów,
która mo¿e wynosiæ 0,5 m.

Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:

a) wyznaczaj¹cy przejœcie prostopad³e do osi jezdni

4.2. Opisy szczegó³owe
4.2.1. Przejœcia dla pieszych
Znak P-10 „przejœcie dla pieszych” (rys. 4.2.1.1) stosuje siê w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub
torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchniê przejœcia
wyznaczaj¹ linie równoleg³e do osi jezdni, których
d³ugoœæ stanowi szerokoœæ przejœcia.
Minimalna szerokoœæ przejœcia dla pieszych s wynosi
4,0 m. Zwiêkszanie szerokoœci przejœæ w miarê potrzeb
wynikaj¹cych z wielkoœci i charakteru ruchu pieszych
oraz dopuszczalnej prêdkoœci nastêpuje o wielokrotnoœæ
2,0 m, przy czym ca³kowita szerokoœæ przejœcia nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 16,0 m.
Przejœcia dla pieszych wyznacza siê prostopadle do osi
jezdni (rys. 4.2.1.1.a).
W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach
skrzy¿owañ, dopuszcza siê wyznaczenie przejœæ

b) wyznaczaj¹cy przejœcie skoœne do osi jezdni

Je¿eli wysepki na jezdni stanowi¹ powierzchnie wy³¹czone z ruchu tylko poprzez zastosowanie znaków
poziomych, wówczas przejœcia wyznacza siê tak¿e
przez te powierzchnie (rys. 7.8.6 i 7.8.9). Przed
przejœciami dla pieszych wyznaczonymi pomiêdzy
skrzy¿owaniami oraz na skrzy¿owaniach na wlotach
drogi z pierwszeñstwem, umieszcza siê znak P-14.
Zaleca siê umieszczanie znaku P-14 tak¿e przed
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przejœciami dla pieszych wyznaczonymi na wlotach
dróg podporz¹dkowanych oraz na skrzy¿owaniach
dróg równorzêdnych.
Szczegó³owe zasady wyznaczania przejœæ dla
pieszych i stosowania znaków pionowych D-6 zosta³y
okreœlone w za³¹czniku nr 1, a zasady umieszczania
znaków poziomych P-10 podano w punkcie 7.8
niniejszego za³¹cznika.

4.2.2. Przejazdy dla rowerzystów
Znak P-11 „przejazd dla rowerzystów” (rys. 4.2.2.1)
stosuje siê w celu oznaczenia powierzchni jezdni
przeznaczonej do poprzecznego ruchu rowerów.
Powierzchniê przejazdu wyznaczaj¹ dwie linie przerywane,
poprzeczne do osi jezdni. Odleg³oœæ s miêdzy
zewnêtrznymi krawêdziami tych linii, mierzona
prostopadle do nich, stanowi szerokoœæ przejazdu dla
rowerzystów, która powinna byæ równa szerokoœci drogi
dla rowerów, jednak nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2,0 m.

(rys. 4.2.2.1.a). W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza siê wyznaczenie przejazdu ukoœnie do osi
jezdni, przy czym skos nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 1:3
(rys. 4.2.2.1.b).
Na skrzy¿owaniach przejazdy dla rowerzystów obok
przejœæ dla pieszych wyznacza siê od strony
skrzy¿owania. Inne rozwi¹zania mo¿na stosowaæ
wyj¹tkowo, je¿eli warunki terenowe uniemo¿liwiaj¹
poprowadzenie przejazdu dla rowerzystów od strony
skrzy¿owania.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych dopuszcza
siê dodatkowo oznaczenie przejazdu dla rowerzystów
przez zastosowanie czerwonego koloru nawierzchni
przejazdu. Przyk³ad takiego oznaczenia przedstawiono
na rys. 7.11.2.b.
Przyk³ady zastosowania znaków P-11 przedstawiono w
punkcie 7.11.

4.2.3. Linia bezwzglêdnego zatrzymania

Rys. 4.2.2.1. Znak P-11:

Rys. 4.2.3.1. Znak P-12

a) wyznaczaj¹cy przejazd dla rowerzystów prostopad³y do
osi jezdni

b) wyznaczaj¹cy przejazd dla rowerzystów skoœny do osi jezdni

Przejazdy dla rowerzystów wyznacza siê na przed³u¿eniu
d r o g i d l a r o w e r ó w, p r o s t o p a d l e d o o s i j e z d n i

Znak P-12 „linia bezwzglêdnego zatrzymania - stop”
(rys. 4.2.3.1) stosuje siê w celu wyznaczenia miejsca
zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporz¹dkowanych
lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi),
je¿eli umieszczono znak pionowy B-20 „stop”.
Liniê bezwzglêdnego zatrzymania wyznacza siê w miejscu
zapewniaj¹cym kieruj¹cemu pojazdem najlepsz¹
widocznoœæ oraz bezpieczne oczekiwanie. Przebieg
linii bezwarunkowego zatrzymania wyznacza siê
wzd³u¿ krawêdzi jezdni z pierwszeñstwem, a w
przypadku wystêpowania linii krawêdziowych na jezdni
z pierwszeñstwem - wzd³u¿ tych linii.
Znak P-12 umieszcza siê na wszystkich pasach ruchu
prowadz¹cych do skrzy¿owania.
Przed przejazdem kolejowym znak P-12 umieszcza siê
prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w tym samym
przekroju drogi co znaki pionowe G-3 lub G-4 „krzy¿
œw. Andrzeja”, a przed przejazdem tramwajowym w
odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,5 m od skrajnej szyny toru.
Uzupe³nieniem linii bezwzglêdnego zatrzymania mo¿e
byæ znak P-16 umieszczony na jezdni przed t¹ lini¹.
Zastosowanie znaków P-12 i P-16 przedstawiono w
punkcie 7.6.2.2.
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4.2.4. Linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona
z trójk¹tów

– 2,0 m przed sygnalizatorami znajduj¹cymi siê obok jezdni,
– 8,0 m przed sygnalizatorami znajduj¹cymi siê nad
jezdni¹, (przy czym odleg³oœci te mierzone s¹ od
zewnêtrznej krawêdzi linii warunkowego zatrzymania
do p³aszczyzny czo³owej sygnalizatora),
– 2,0 m przed lini¹ przystankow¹ (znak P-17),
– 1,5 m od skrajnej szyny toru tramwajowego,
– 2,0 m przed przejœciem dla pieszych.
Na wlotach skrzy¿owañ dróg równorzêdnych znak P-14
wyznacza siê analogicznie jak znak P-12 na
skrzy¿owaniach.
Znak P-14 mo¿e byæ umieszczony oddzielnie na
ka¿dym pasie ruchu.
Zastosowanie znaku P-14 omówiono w punktach:
– 7.6.2.1 (na wlotach dróg równorzêdnych),
– 7.6.2.4 (przed sygnalizatorami),
– 7.10 (przed przystankami tramwajowymi),
– 7.12 (przed przejazdami kolejowymi).

Rys. 4.2.4.1. Znak P-13

Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z
trójk¹tów” (rys. 4.2.4.1) stosuje siê, je¿eli zachodzi
potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów
na wlocie drogi podporz¹dkowanej, na której zastosowano
znak pionowy A-7 „ust¹p pierwszeñstwa”.
Zasady i sposób umieszczania znaku P-13 na wlotach
dróg podporz¹dkowanych s¹ analogiczne jak znaku P-12.
Uzupe³nieniem znaku P-13 mo¿e byæ znak P-15
umieszczony na jezdni przed t¹ lini¹, zgodnie z
zasadami okreœlonymi w punkcie 5.2.1.
Zastosowanie znaku P-13 na wlotach podporz¹dkowanych na skrzy¿owaniach przedstawiono w
punkcie 7.6.2.2.

4.2.6. Próg zwalniaj¹cy

4.2.5. Linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona
z prostok¹tów

Rys. 4.2.6.1. Znak P-25
Rys. 4.2.5.1. Znak P-14

Znak P-25 „próg zwalniaj¹cy” (rys. 4.2.6.1) stosuje
siê w celu oznaczenia umieszczonego na jezdni progu
zwalniaj¹cego.
Oznakowanie poziome umieszcza siê na ca³ej szerokoœci
powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.
W odleg³oœci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni
mo¿na umieszczaæ punktowe elementy odblaskowe
barwy bia³ej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo,
równolegle do osi progu.
Przyk³ad oznakowania progu zwalniaj¹cego przedstawiono na rysunku 4.2.6.2.

Znak P-14 „linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z
prostok¹tów” (rys. 4.2.5.1) stosuje siê w celu
wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów przed:
– sygnalizatorami,
– przystankami tramwajowymi bez wysepek,
– przejazdami tramwajowymi i kolejowymi,
– skrzy¿owaniem na wlotach dróg równorzêdnych,
– przejœciami dla pieszych.
Znak P-14 umieszcza siê prostopadle do osi jezdni lub
pasa ruchu w odleg³oœci co najmniej:
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Rys. 4.2.6.2. Przyk³ad oznakowania progu zwalniaj¹cego

Je¿eli na progu zwalniaj¹cym wyznaczono przejœcie
dla pieszych (przejœcie wyniesione), na powierzchni
progu umieszcza siê znak P-10 (rys. 4.2.6.3).

Rys. 4.2.6.3. Przyk³ad oznakowania przejœcia dla pieszych
wyznaczonego na progu zwalniaj¹cym
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5.2.1. Trójk¹t podporz¹dkowania

Znak P-15 „trójk¹t podporz¹dkowania” (rys. 5.2.1.1)
stosuje siê na wlotach podporz¹dkowanych w celu
uprzedzenia kieruj¹cych o zbli¿aniu siê do drogi z
pierwszeñstwem, jako uzupe³nienie znaków pionowych
A-7 „ust¹p pierwszeñstwa”.
Znak P-15 wystêpuje w dwóch odmianach:
– krótkiej, któr¹ nale¿y stosowaæ na drogach o
dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h,
– d³ugiej, któr¹ nale¿y stosowaæ na pozosta³ych
drogach.
Trójk¹ty podporz¹dkowania umieszcza siê, oddzielnie
na ka¿dym pasie ruchu, zawsze na wlotach dróg
podporz¹dkowanych, które na poprzedzaj¹cym odcinku
mia³y pierwszeñstwo. Zaleca siê je tak¿e stosowaæ w
innych przypadkach uzasadnionych warunkami ruchu
i stanem bezpieczeñstwa. Odleg³oœæ umieszczenia
znaków P-15 od krawêdzi drogi poprzecznej powinna
wynosiæ 15 - 20 m dla odmiany krótkiej i 30 - 40 m
dla odmiany d³ugiej. Je¿eli na wlocie drogi podporz¹dkowanej wyznaczone zosta³o przejœcie dla pieszych,
nie powtarza siê znaków P-15 za przejœciem.
Przyk³ady zastosowania trójk¹tów podporz¹dkowania
na wlotach dróg podano w punkcie 7.6.2.2.

Rys. 5.2.1.1. Znak P-15:

5.2.2. Napis stop

5. Znaki uzupe³niaj¹ce
5.1. Zasady ogólne
Znaki uzupe³niaj¹ce stanowi¹ grupê znaków o ró¿nych
kszta³tach, wymiarach i przeznaczeniu. W znacznym stopniu dope³niaj¹ one znaki opisane w poprzednich punktach.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce znaki uzupe³niaj¹ce:
– symbole (P-15, P-23, P-24),
– napisy (P-16, P-22),
– linie przystankowe (P-17),
– stanowiska i pasy postojowe (P-18, P-19, P-20),
– powierzchnie wy³¹czone z ruchu (P-21a, P-21b),
– symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
Odleg³oœæ miêdzy znakami uzupe³niaj¹cymi oraz miêdzy
znakami poprzecznymi a uzupe³niaj¹cymi umieszczonymi
na pasie ruchu powinna wynosiæ co najmniej 2,0 m.
Dopuszcza siê stosowanie znaków poziomych bêd¹cych
powtórzeniami znaków pionowych.

5.2. Opisy szczegó³owe

Rys. 5.2.2.1. Znak P-16:

a) krótki

a) krótki

b) d³ugi

Znak P-16 „napis stop” (rys. 5.2.2.1) stosuje siê jako
uzupe³nienie znaku P-12. Wystêpuje w dwóch
odmianach:
– krótkiej, któr¹ nale¿y stosowaæ na drogach o
dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h,
– d³ugiej, któr¹ nale¿y stosowaæ na pozosta³ych
drogach.
Zasady umieszczania napisu podano w punkcie 5.2.8.1.
Znak P-16 umieszcza siê w odleg³oœci min. 2,0 m od

b) d³ugi
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linii bezwzglêdnego zatrzymania (znak P-12), oddzielnie
na ka¿dym pasie ruchu. Przyk³ady zastosowania
znaku P-16 na wlotach podporz¹dkowanych podano
w punkcie 7.6.2.2.

5.2.4. Linie wyznaczaj¹ce stanowiska postojowe
Znak P-18 „stanowisko postojowe” (rys. 5.2.4.1)
stosuje siê w celu wyznaczenia miejsc postoju na czêœci
jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez
ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Na obszarach
gdzie wyznacza siê miejsca postojowe nale¿y przewidzieæ
stanowiska przeznaczone dla samochodów osób
niepe³nosprawnych.

5.2.3. Linia przystankowa

Rys. 5.2.3.1. Znak P-17

Znak P-17 „linia przystankowa” (rys. 5.2.3.1) stosuje
siê w celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego
na przystanek autobusowy lub trolejbusowy bez
zatoki. Minimalna d³ugoœæ linii przystankowej
wynosi 30 m.
Znak P-17 stosuje siê tak¿e w celu oznaczenia strefy przystanku tramwajowego bez wysepki dla
pasa¿erów.
Znak P-17 umieszcza siê w taki sposób, aby jego
koniec znajdowa³ siê w odleg³oœci 15 m za znakiem
pionowym oznaczaj¹cym przystanek autobusowy,
trolejbusowy lub tramwajowy (odpowiednio znaki D15, D-16 lub D-17). D³ugoœæ linii przystankowej nale¿y
dostosowaæ do czêstotliwoœci jednoczesnego zatrzymywania siê na przystanku kilku autobusów lub trolejbusów,
nie mo¿e ona byæ jednak wiêksza od 60 m.
Przy przystankach tramwajowych d³ugoœæ linii
powinna byæ równa d³ugoœci najd³u¿szego sk³adu
tramwajowego. Na pocz¹tku linii przystankowej
umieszcza siê w takich przypadkach znak P-13.
Przyk³ady zastosowania znaku P-17 podano w
punkcie 7.10.

Rys. 5.2.4.1. Znak P-18

Miejsca te oznacza siê znakiem poziomym P-18 uzupe³nionym symbolem osoby niepe³nosprawnej oraz
zaleca siê dodatkowo oznaczaæ tabliczk¹ do znaków
drogowych pionowych T-29.
Rys. 5.2.4.2. Stanowiska postojowe:

a) prostopad³e

26

postojowych na parkingach pokazano na rysunku
5.2.4.2.
Tabela 5.1. Minimalne wymiary stanowisk postojowych
uwzglêdniaj¹ce rodzaje pojazdów i ustalony
sposób ich umieszczenia

b) skoœne

c) pakietowe

d) czo³owo-styczne

e) przelotowe

Je¿eli mo¿liwe jest ca³kowite ustawienie pojazdów na
chodniku, zaleca siê wyznaczanie stanowisk
postojowych w sposób przedstawiony na rysunku
5.2.4.3.a, przy czym dopuszcza siê umieszczenie na
chodniku jedynie linii ograniczaj¹cej strefê postojow¹

Minimalne wymiary stanowisk postojowych i minimalne
szerokoœci jezdni manewrowych dla ró¿nych rodzajów
pojazdów podano w tabeli 5.1.
Sposób wyznaczania ró¿nych odmian stanowisk
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5.2.5. Linia wyznaczaj¹ca pas postojowy

(rys. 5.2.4.3.b). Przy wyznaczaniu tej strefy linia
równoleg³a do krawê¿nika powinna byæ umieszczona
w taki sposób, aby szerokoœæ chodnika pozostawionego
dla ruchu pieszych wynosi³a co najmniej 2,0 m.
Wyj¹tkowo dopuszcza siê pozostawienie chodnika o
szerokoœci 1,5 m. Linie wyznaczaj¹ce postój na chodniku
mog¹ byæ stosowane samodzielnie lub stanowiæ
uzupe³nienie znaku pionowego D-18 „parking” z
tabliczk¹ okreœlaj¹c¹ sposób ustawienia pojazdu.
Przyk³ady wyznaczenia miejsc postojowych na chodniku
pokazano na rys. 5.2.4.3.
Rys. 5.2.4.3. Oznakowanie parkowania na chodniku:

Rys. 5.2.5.1. Znak P-19
a) prostopadle – z wyznaczeniem stanowisk

Znak P-19 „linia wyznaczaj¹ca pas postojowy” (rys.
5.2.5.1) stosuje siê na drogach w obszarze zabudowanym
w celu:
– wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów
przy krawêdzi jezdni lub zatoki postojowej,
– wyznaczenia miejsc postojowych czêœciowo na jezdni,
czêœciowo na chodniku.
Szerokoœæ pasa postojowego powinna byæ nie mniejsza
ni¿ 2,0 m.
Zaleca siê, aby pocz¹tek pasa postojowego na jezdni by³
wykonany z zachowaniem minimalnego skosu 1:3.
Przyk³ad zastosowania znaku P-19 do wyznaczenia pasa
postojowego na jezdni pokazano na rysunku 5.2.5.2.

b) ukoœnie – bez wyznaczenia stanowisk

Rys. 5.2.5.2. Oznakowanie pasa postojowego na jezdni

Przyk³ad oznakowania parkowania czêœciowo na chodniku przy zatoce postojowej pokazano na rys. 5.2.5.3.
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Rys. 5.2.6.1. Znak P-20:

Rys. 5.2.5.3. Oznakowanie postoju czêœciowo na chodniku
przy zatoce postojowej

5.2.6. Stanowisko postojowe zastrze¿one –
„koperta”
Znak P-20 „koperta” (rys. 5.2.6.1) stosuje siê w celu
oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego
do wy³¹cznego u¿ytkowania przez niektórych
uczestników ruchu. Wymiary kopert uwzglêdniaj¹ce
rodzaje pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania
podano w tabeli 5.2.
Dopuszcza siê stosowanie znaku P-20 samodzielnie
bez znaku D-18a „parking - miejsce zastrze¿one”.
Zastrze¿one miejsca postoju wyznacza siê w rejonach,
w których wystêpuje sta³y niedobór miejsc postojowych,
a zachodzi uzasadniona koniecznoœæ zapewnienia
dogodnego miejsca postoju dla okreœlonego
u¿ytkownika. Potrzeba wyznaczenia „koperty”
wynikaæ powinna z rodzaju pojazdu, przewo¿onego
³adunku i czêstotliwoœci wykorzystania miejsca.
Wewn¹trz znaku P-20 umieszcza siê napis okreœlaj¹cy
u¿ytkownika (POLICJA, MPO, itp.). Wysokoœæ
napisu lub numeru wynosi 320 mm, a zasada jego
konstruowania jest taka jak dla odmiany krótkiej
napisów, podanej w punkcie 5.2.8.1.
W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych
dla osób niepe³nosprawnych nale¿y wewn¹trz
„koperty” umieœciæ symbol osoby niepe³nosprawnej
(rys. 5.2.9.2).

a) na jezdni

b) na chodniku
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Tabela 5.2 Wymiary kopert uwzglêdniaj¹ce rodzaje
pojazdów i ustalony sposób ich umieszczania

o szerokoœci do 20 cm pomiêdzy lini¹ ci¹g³¹ ograniczaj¹c¹ powierzchniê a liniami wewnêtrznymi.
Liniowanie w¹skie mo¿e byæ stosowane na drogach o
dopuszczalnej prêdkoœci ponad 70 km/h, je¿eli miejsca
przeznaczone do wy³¹czenia z ruchu maj¹ ma³¹ szerokoœæ lub powierzchniê, a liniowanie szerokie mog³oby
spowodowaæ niedostateczn¹ wyrazistoœæ oznakowania.
W zale¿noœci od uk³adu kierunków jazdy na zewn¹trz
powierzchni wy³¹czonej z ruchu linie wewnêtrzne mog¹
byæ proste lub ³amane.

5.2.7.2. Powierzchnie wy³¹czone z ruchu
o liniowaniu prostym

*) liczby w nawiasach dotycz¹ wymiarów stanowisk przeznaczonych dla osób niepe³nosprawnych

5.2.7. Powierzchnie wy³¹czone z ruchu pojazdów
5.2.7.1. Zasady ogólne
Powierzchnie wy³¹czone z ruchu pojazdów wyznaczone s¹ przez zbiór linii równoleg³ych lub zbli¿onych do
równoleg³ych wzglêdem siebie, ukoœnych do toru jazdy pojazdów i ograniczonych lini¹ krawêdziow¹ - ci¹g³¹
szerok¹ P-7b. Powierzchnie takie stosuje siê w celu:
– dok³adnego wskazania toru jazdy pojazdu,
– skorygowania przebiegu krawê¿nika,
– oddalenia toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
– uzupe³nienia wysepek wyodrêbnionych z jezdni, wyj¹tkowo ich zast¹pienia.
Linie wewn¹trz powierzchni ograniczonej lini¹ ci¹g³¹
wyznacza siê ukoœnie do linii obwodowej w sposób stwarzaj¹cy wra¿enie „zeœlizgiwania siê” pojazdów, stosuj¹c
skos 1:3. Na powierzchniach stanowi¹cych wysepki kanalizuj¹ce ruch, skos ten powinien wynosiæ 1:1.
Szerokoœæ linii wewnêtrznych oraz odstêp miêdzy nimi
zale¿¹ od dopuszczalnej prêdkoœci na drodze i wynosz¹
odpowiednio:
– 0,24 m z odstêpem 0,39 m – na drogach o dopuszczalnej
prêdkoœci do 70 km/h (liniowanie w¹skie) - znak P-21a,
– 0,60 m z odstêpem 0,98 m – na pozosta³ych drogach
(liniowanie szerokie) - znak P-21b.
W przypadku zastosowania do powierzchni wy³¹czonych z ruchu oznakowania grubowarstwowego,
dopuszcza siê pozostawienie przerwy technologicznej

Rys. 5.2.7.1. Znak P-21a (P-21b)

Powierzchnie wy³¹czone z ruchu o liniowaniu prostym
(rys. 5.2.7.1) umieszcza siê na jezdni, gdy ruch pojazdów
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odbywa siê po obu stronach powierzchni w przeciwnych kierunkach lub w jednym kierunku tylko z jednej
strony tej powierzchni. Powierzchnie o liniowaniu prostym wyznacza siê na jezdniach dwukierunkowych przed
przeszkodami zlokalizowanymi w okolicy osi jezdni, rozdzielaj¹cymi pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
Nachylenie w stosunku do osi jezdni linii ograniczaj¹cych powierzchniê wy³¹czon¹ z ruchu, rozszerzaj¹cych
siê przed przeszkod¹, zale¿y od dopuszczalnej prêdkoœci i powinno byæ nie wiêksze ni¿:
– 1:10 na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h,
– 1:20 na pozosta³ych drogach.
Linie ograniczaj¹ce nale¿y wyznaczaæ na przed³u¿eniu
krawêdzi jezdni (krawê¿ników lub linii krawêdziowych)
albo w odleg³oœci do 0,10 m na zewn¹trz od krawê¿ników.
Je¿eli linia ograniczaj¹ca powierzchniê wy³¹czon¹ z ruchu nie jest prosta, wówczas dla linii wewnêtrznych
stosuje siê skos 1:3 (1:1) do stycznej w punkcie przeciêcia linii wewnêtrznej z lini¹ ograniczaj¹c¹.
Wymiary liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.
Tabela 5.3. Wymiary liniowania powierzchni wy³¹czonych
z ruchu

Sposób umieszczenia znaku P-21a (P-21b) na ³uku
pokazano na rysunku 5.2.7.2.

Rys.5.2.7.3

Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) na jezdni
dwukierunkowej przed przeszkod¹

Znak P-21a (P-21b) wyznacza siê ponadto przed
zwê¿eniem jezdni, co zosta³o podane w punkcie 7.5 i
pokazane na rysunkach od 7.5.1 do 7.5.4 oraz na wlotach
dróg dwukierunkowych jako wysepki kanalizuj¹ce ruch
dla pojazdów skrêcaj¹cych w prawo lub w lewo jak
pokazano na rysunku 5.2.7.4.

Rys. 5.2.7.2. Umieszczenie znaku P-21a (P-21b) na ³uku
poziomym

Przyk³ady zastosowania znaku P-21a (P-21b) na jezdni
dwukierunkowej przed przeszkod¹ pokazano na
rysunku 5.2.7.3.
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Rys. 5.2.7.4. Zastosowanie znaku P-21a (P-21b) jako wysepki
kanalizuj¹cej ruch:

5.2.7.3. Powierzchnie wy³¹czone z ruchu
o liniowaniu ³amanym

Rys. 5.2.7.5. Znak P-21a (P-21b)
a) wklês³ej

Rys. 5.2.7.6. Zastosowanie liniowania ³amanego na jezdni
jednokierunkowej przed przeszkod¹

b) wypuk³ej

32

Powierzchnie wy³¹czone z ruchu o liniowaniu ³amanym
(rys. 5.2.7.5) umieszcza siê na jezdni, na której ruch
pojazdów odbywa siê po obu stronach tej powierzchni
w tym samym kierunku. Wymiary liniowania przedstawiono w tabeli 5.3.
Linie wewnêtrzne s¹ ³amane, tzn. ¿e ka¿da z tych linii
utworzona jest z dwóch odcinków o skosie 1:3
odpowiednio w stosunku do ka¿dej linii krawêdziowej
P-7b. Odcinki te ³¹cz¹ siê ze sob¹ na osi symetrii tej
powierzchni, jak pokazano na rysunkach 5.2.7.5,
5.2.7.6 i 5.2.7.7.
Je¿eli liniowanie ³amane zosta³o zastosowane do
wyznaczenia wysepki kanalizuj¹cej ruch, której
powierzchnia jest du¿a, wówczas zbiory linii wewnêtrznych
mog¹ mieæ ró¿ne nachylenie na ró¿nych fragmentach
tej wysepki jak pokazano na rysunku 5.2.7.7.

umieszczaæ równie¿ inne napisy jak np. WJAZD,
WYJAZD, NIE PARKOWAÆ, itp., a wewn¹trz znaku
P-20 napis okreœlaj¹cy u¿ytkownika koperty.
W zale¿noœci od dopuszczalnej na drodze prêdkoœci
obowi¹zuj¹cej na odcinku poprzedzaj¹cym wystêpowanie
napisu stosuje siê dwie odmiany liternictwa:
– krótk¹ - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
do 70 km/h,
– d³ug¹ - na pozosta³ych drogach.
W przypadku stosowania napisów w kilku wierszach,
odleg³oœæ miêdzy poszczególnymi wierszami powinna
wynosiæ:
– 2,0 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
do 70 km/h,
– 4,0 m - na pozosta³ych drogach.
Napisy wyznacza siê prostopadle do osi pasa ruchu
i symetrycznie w jego szerokoœci. Wzory liter i cyfr
obu odmian do konstruowania napisów przedstawiono
w punkcie 9. Wzory te podane s¹ w prostok¹tnych
polach, które przy uk³adaniu napisów powinny do
siebie przylegaæ.

5.2.8.2. Napis „BUS”
Rys. 5.2.8.1. Znak P-22:

Rys. 5.2.7.7. Zastosowanie liniowania ³amanego jako du¿ej
wyspy kanalizuj¹cej ruch

5.2.8. Napisy
a) krótki

5.2.8.1. Zasady ogólne

b) d³ugi

Znak P-22 „BUS” (rys. 5.2.8.1) stosuje siê w celu
wskazania pasa ruchu przeznaczonego tylko dla
autobusów (trolejbusów) i innych pojazdów wykonuj¹cych
odp³atny przewóz osób na regularnych liniach. Napis
„BUS” stanowi uzupe³nienie znaku pionowego D-11
„pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12
„pas ruchu dla autobusów” i wyznacza siê go
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.9.

Napisy na jezdni mog¹ byæ wyra¿one wyrazami lub
liczbami. Napisy stosuje siê w celu poinformowania
kieruj¹cych o sposobie korzystania z drogi (BUS, STOP).
Oprócz napisów okreœlonych przez znaki P-16 i P-22
mo¿na na pasach ruchu umieszczaæ napisy okreœlaj¹ce
rodzaj pojazdów, dla których pasy te s¹ przeznaczone
(np. TAXI, STRA¯).
Na drogach lokalnych, podjazdach, parkingach mo¿na
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5.2.9. Symbole

5.2.9.2. Symbol osoby niepe³nosprawnej

5.2.9.1. Symbol roweru

Rys. 5.2.9.1. Znak P-23

Znak P-23 „rower” (rys. 5.2.9.1) stosuje siê w celu
oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni,
przeznaczonych tylko dla rowerów.
Znak P-23 umieszcza siê na pocz¹tku takiej drogi lub
pasa jezdni. Na drodze dla rowerów znak ten stanowi
uzupe³nienie znaku pionowego C-13 „droga dla
rowerów”, a na pasie jezdni wystêpuje samodzielnie
lub jako uzupe³nienie znaku F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojazdów” wskazuj¹cego pas dla rowerów.
Na wydzielonym z jezdni pasie przeznaczonym tylko
dla rowerów znak P-23 powtarza siê na ca³ej d³ugoœci
pasa, co 50 m oraz bezpoœrednio za ka¿dym skrzy¿owaniem. Zasady oznakowania drogi i pasów dla
rowerów podano w punkcie 7.11.

Rys. 5.2.9.2. Znak P-24

Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepe³nosprawnej”
(rys. 5.2.9.2) stosuje siê do oznakowania stanowiska
postojowego przeznaczonego dla uprawnionej osoby
niepe³nosprawnej o obni¿onej sprawnoœci ruchowej
oraz dla kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego tak¹
osobê.
Przyk³ady stosowania tego symbolu pokazano na
rysunku 5.2.9.3.
Dopuszcza siê u¿ywanie symbolu osoby niepe³nosprawnej
do wskazywania ci¹gów pieszych przystosowanych do
obs³ugi osób niepe³nosprawnych np. w miejscowoœciach
uzdrowiskowych itp.
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Rys. 5.2.9.3. Sposób umieszczania znaku P-24:

5.2.10. Symbole znaków pionowych
w oznakowaniu poziomym
Symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym
s¹ powtórzeniami zastosowanych znaków pionowych
i umieszczane s¹ na nawierzchni drogi w osi pasa
ruchu. Konstrukcja tych symboli jest wyd³u¿ona w
osi jezdni wzglêdem wymiarów poprzecznych.
Wymiary symboli w zale¿noœci od rodzaju drogi
przedstawione zosta³y w tabeli 5.4.
Symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym
wykonywane s¹ z materia³ów prefabrykowanych, które
³¹czy siê z nawierzchni¹ drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. S¹ to wyciête z arkuszy
folii symbole przyklejane przez docisk bez podgrzewania,
materia³y termoplastyczne podgrzewane podczas
aplikacji i masy przyklejane do nawierzchni klejem na
zimno. Przyk³ady symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym wykonywanym na nawierzchni
jezdni przedstawiono na rysunku 5.2.10.1.

a) jako uzupe³nienie znaku P-18

Rys. 5.2.10.1. Przyk³ady symboli znaków pionowych w
oznakowaniu poziomym

a) A- 17 „dzieci”

b) B-33 „ograniczenie prêdkoœci”

b) jako uzupe³nienie znaku P-20

Tabela 5.4. Wymiary i pole powierzchni symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym w zale¿noœci od rodzaju drogi
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6. Znakowanie punktowymi elementami
odblaskowymi

Tabela 6.1. Parametry geometryczne punktowych elementów
odblaskowych pryzmatycznych

6.1. Zasady ogólne
Punktowe elementy odblaskowe stosuje siê jako
uzupe³nienie znaków poziomych pod³u¿nych i poprzecznych, jak równie¿ samodzielnie na krawêdzi
jezdni na odcinkach dróg, na których dopuszcza siê
postój pojazdów na jezdni, a uzasadnione jest wskazanie krawêdzi jezdni. Punktowe elementy odblaskowe
stosuje siê w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kieruj¹cych o miejscach i odcinkach dróg
szczególnie niebezpieczne. Do takich miejsc zalicza siê:
a) czasowe zmiany organizacji ruchu,
b) w sta³ej organizacji ruchu:
– niebezpieczne ³uki o z³ej widocznoœci,
– zanikaj¹ce pasy ruchu i ewentualnie wystêpuj¹ce
przy nich powierzchnie wy³¹czone z ruchu,
– ronda i wysepki (azyle dla pieszych),
– progi zwalniaj¹ce,
– przejœcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów,
– oraz w uzasadnionych przypadkach inne miejsca, np.
pasy ruchu dla rowerów itp.
Barwa wysy³anego odb³ysku punktowego elementu
odblaskowego powinna byæ:
– bia³a - dla sta³ej organizacji ruchu z wyj¹tkiem prawostronnych linii krawêdziowych,
– czerwona - dla prawostronnych linii krawêdziowych jezdni,
– ¿ó³ta - dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu, np. przy robotach drogowych.

s

powierzchnia
odb³yœnika

h
l

powierzchnia
odb³yœnika

Rys. 6.1.1. Punktowy element odblaskowy pryzmatyczny

Parametry geometryczne najezdniowych punktowych elementów odblaskowych (rys. 6.1.1) podano w tabeli 6.1.
Najezdniowe punktowe elementy odblaskowe dzieli siê
na bierne i aktywne.
W punktowych elementach odblaskowych pryzmatycznych
biernych odblask zapewniaj¹ odb³yœniki retrorefleksyjne
znajduj¹ce siê po jednej lub po obu stronach elementu.
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Ÿród³o œwiat³a

powierzchnia odb³yœnika
Rys. 6.1.2.

Aktywny punktowy element odblaskowy

W punktowych elementach odblaskowych aktywnych
(rys. 6.1.2) oprócz wk³adów retrorefleksyjnych znajduj¹
siê Ÿród³a œwiat³a (np. diody elektroluminescencyjne) wraz
z bateri¹, do³adowywan¹ œwiat³em dziennym i œwiat³em
reflektorów pojazdów. Elementy aktywne stosuje siê w
miejscach o s³abym oœwietleniu zewnêtrznym i tam, gdzie
mog¹ zaistnieæ w¹tpliwoœci, np. co do przebiegu drogi,
wskutek wystêpuj¹cych okresowo zamgleñ, utrudnieñ
spowodowanych profilem pod³u¿nym drogi, i w tym
podobnych okolicznoœciach. Na terenach o du¿ym prawdopodobieñstwie wystêpowania mgie³ i trudnych warunków atmosferycznych (np. du¿a iloœæ opadów) zaleca siê
stosowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych nadaj¹cych sygna³y o barwie ¿ó³tej i czerwonej,
umieszczane w pobli¿u prawej krawêdzi drogi. Warunkiem koniecznym jest wyposa¿enie takich elementów w
uk³ady detekcyjno - steruj¹ce, zapewniaj¹ce realizacjê tzw.
ogona œwietlnego. Funkcja ta polega na wyœwietlaniu rozb³yskuj¹cych sygna³ów ¿ó³tych za jad¹cym pojazdem,
zmniejszaj¹cych swoj¹ intensywnoœæ w miarê zwiêkszania odleg³oœci pojazdu od punktu emituj¹cego sygna³
œwietlny. Odleg³oœæ, w której nie nastêpuje ju¿ emisja
sygna³u œwietlnego, jest odleg³oœci¹ bezpiecznego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego. Zapewnia to pojazdowi
nastêpnemu zachowanie bezpiecznego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego. Gdy pojazd nastêpny zbli¿y siê zbytnio do pojazdu poprzedzaj¹cego, uruchamiane s¹

wówczas automatycznie sygna³y czerwone. Funkcja ta
ma na celu ostrze¿enie kieruj¹cego, ¿e odleg³oœæ miêdzy jego pojazdem a pojazdem poprzedzaj¹cym zagra¿a
bezpieczeñstwu ruchu. Wartoœci tych odleg³oœci s¹ nastawialne.

Rys. 6.1.3.

Szklany punktowy element odblaskowy

W przypadku skrzy¿owañ skanalizowanych o skomplikowanych uk³adach wlotów i wysp (wysepek) zaleca
siê stosowanie szklanych punktowych elementów odblaskowych krawê¿nikowych i nawierzchniowych (rys.
6.1.3). Zalet¹ ich jest wielokierunkowe, o zakresie skupiania 360° wysy³anych wi¹zek œwiat³a, co u³atwia
kieruj¹cym bezpieczniejsze prowadzenie pojazdów.

6.2. Warunki techniczne
Punktowe elementy odblaskowe mog¹ sk³adaæ siê z jednej lub kilku integralnie po³¹czonych ze sob¹ czêœci.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieæ ¿adnych ostrych krawêdzi od strony
naje¿d¿anej przez pojazdy. Elementy te powinny byæ
wykonywane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szk³a, w formie pryzmatycznej lub okr¹g³ej i
mocowane do nawierzchni jezdni lub krawê¿nika przy
pomocy klejenia, zakotwiczania lub wbudowywania.
Ze wzglêdu na ró¿ne rodzaje konstrukcji punktowych
elementów odblaskowych oraz sposób ich zastosowania wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy punktowych
elementów odblaskowych:
a) ze wzglêdu na sposób zastosowania:
– typ P - sta³y,
– typ T - tymczasowy,
b) ze wzglêdu na rodzaj odb³yœnika:
– typ 1 - szklany,
– typ 2 - z tworzywa sztucznego,
– typ 3 - z tworzywa sztucznego z os³on¹ przed œcieraniem,
c) ze wzglêdu na konstrukcjê:
– typ A - nie zginaj¹cy siê,
– typ B - zginaj¹cy siê.
Ze wzglêdu na wymiary wyró¿nia siê nastêpuj¹ce klasy punktowych elementów odblaskowych:
a) ze wzglêdu na wysokoœæ czêœci wystaj¹cej ponad
nawierzchniê jezdni:

– klasa H1 - do 18 mm,
– klasa H2 - od 18 - 20 mm,
– klasa H3 - od 20 - 25 mm,
b) ze wzglêdu na maksymalne wymiary poziome:
– klasa HD1 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 250 mm,
szerokoœæ 190 mm,
– klasa HD2 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 320 mm,
szerokoœæ 230 mm,
c) ze wzglêdu na minimalne wymiary poziome tymczasowych punktowych elementów odblaskowych:
– klasa HDT1 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 35 mm,
szerokoœæ 84 mm,
– klasa HDT2 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 75 mm,
szerokoœæ 90 mm.
Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powinny
mieæ wyraŸne i trwa³e oznakowanie podaj¹ce:
– typ zgodnie z powy¿sz¹ klasyfikacj¹,
– nazwê lub znak towarowy,
– rok produkcji.

6.2.1. Wymagania fotometryczne
Odb³yœnik punktowych elementów odblaskowych typów 1, 2 i 3 powinien spe³niaæ wymagania podane w
tabeli 6.2 dotycz¹ce wspó³czynnika œwiat³oœci R pomno¿onego przez odpowiedni mno¿nik odpowiadaj¹cy
barwie podanej w tablicy 6.3.
Tabela 6.2. Minimalne wartoœci wspó³czynnika œwiat³oœci R
[mcd/lx] dla punktowych elementów odblaskowych typów 1, 2 i 3 o odb³yœniku barwy bia³ej

6.2.2. Wymagania kolorymetryczne
Wspó³rzêdne chromatycznoœci promieniowania
odbitego od odb³yœnika punktowego elementu odblaskowego sta³ego lub tymczasowego, badanego
zgodnie z Polsk¹ Norm¹, powinny mieœciæ siê w
obszarze okreœlonym w tablicy 6.3.
Punkty naro¿ne wspó³rzêdnych chromatycznoœci i minimalny wspó³czynnik luminancji β (widzialnoœæ w
dzieñ) dla korpusów tymczasowych punktowych elementów odblaskowych podano w tabeli 6.4.
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Tabela 6.3. Wspó³rzêdne punktów naro¿nych obszarów chromatycznoœci promieniowania odbitego od odb³ysników sta³ych
i tymczasowych punktowych elementów odblaskowych

1. Jeœli dwa punkty le¿¹ na linii widma, nie powinny byæ ³¹czone lini¹ prost¹, lecz do³¹czone do granic widma.
2. Pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w ISO/CIE 10526 i 10527 (pole obserwacji 2°) przy zastosowaniu
k¹ta padania βV= 5°, βH= 5° i k¹ta obserwacji α = 0,3°.
Tabela 6.4. Wspó³rzêdne punktów naro¿nych obszarów chromatycznoœci promieniowania odbitego od korpusów tymczasowych punktowych elementów odblaskowych

6.3. Zasady umieszczania
Elementy aktywne stosuje siê w miejscach o s³abym oœwietleniu zewnêtrznym i tam, gdzie mog¹ zaistnieæ
w¹tpliwoœci, np. co do przebiegu drogi, wskutek wystêpuj¹cych okresowo zamgleñ, utrudnieñ spowodowanych
profilem pod³u¿nym drogi, i w tym podobnych okolicznoœciach. Elementy te zapewniaj¹ znacznie lepsz¹
widocznoœæ oznakowanej krawêdzi lub linii i w efekcie
wiêksze bezpieczeñstwo u¿ytkowników drogi.
Punktowe elementy odblaskowe stosowane na autostradach i drogach szybkiego ruchu musz¹ mieæ konstrukcjê
podatn¹ dla zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek najechania pojazdu.
Punktowe elementy odblaskowe umieszcza siê w osi znakowanych linii. Nale¿y d¹¿yæ, aby elementy odblaskowe
umieszczane na poszczególnych liniach, znajdowa³y siê w
tym samym przekroju poprzecznym drogi.
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Odleg³oœci pomiêdzy elementami wzd³u¿ drogi powinny wynosiæ:
– 6,0 m przy znakowaniu liniami: P-2a, P-4, P-7b i P-7d,
– 3,0 - 5,0 m do oznakowania skosów przy zwê¿eniach
jezdni lub zamkniêciach pasów ruchu,
– 12,0 m przy znakowaniu innymi liniami.
Elementy te umieszcza siê w przypadku:
– linii przerywanych – w po³owie przerwy miêdzy liniami, w osi linii,
– linii ci¹g³ej – pocz¹wszy od jej rozpoczêcia, obok linii.
Odstêpy te mog¹ ulec zmniejszeniu w zale¿noœci od
warunków lokalnych np. ³uki poziome.
Maksymalne odleg³oœci pomiêdzy punktowymi elementami odblaskowymi umieszczanymi na wyspach
centralnych na skrzy¿owaniach i wysepkach na wlotach nie powinny byæ wiêksze od 1,0 m.
Rozmieszczenie punktowych elementów odblasko-

Rys. 6.3.1.

Symbole barwne punktowych elementów odblaskowych

Rys. 6.3.2.

Rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na ³ukach o niedostatecznej widocznoœci

wych na ³uku o niedostatecznej widocznoœci pokazano
na rys. 6.3.2, oznakowanie zanikaj¹cego pasa ruchu
na rys. 6.3.3, a oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu (roboty w pasie drogowym) na rys. 6.3.4.
Przyk³ad oznakowania typowego ma³ego skrzy¿owania z wysp¹ centraln¹ punktowymi elementami
odblaskowymi przedstawiono na rysunku 6.3.5.
Oznakowanie skrzy¿owania o nietypowym uk³adzie geometrycznym z ruchem okrê¿nym wokó³ wyspy centralnej
przy wykorzystaniu krawê¿nikowych punktowych

elementów odblaskowych przedstawiono na rys. 6.3.6.
Elementy odblaskowe stosowane przy czasowych zmianach w organizacji ruchu, np. roboty w pasie drogowym,
nale¿y umieszczaæ w sposób gwarantuj¹cy prawid³owoœæ
prowadzenia toru jazdy, odstêpy miêdzy nimi nale¿y dobieraæ indywidualnie w zale¿noœci od geometrii drogi,
wartoœci skosów, itp.
Zasady oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi progów zwalniaj¹cych opisano w punkcie 4.2.6.
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Rys. 6.3.3.

Rys. 6.3.4.

Oznakowanie punktowymi elementami
odblaskowymi zanikaj¹cego pasa ruchu
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Rozmieszczenie punktowych elementów
odblaskowych przy przeprowadzeniu
ruchu z dwóch jezdni na jedn¹

Rys. 6.3.5.

Oznakowanie skrzy¿owania z ruchem wokó³ wyspy centralnej punktowymi elementami odblaskowymi

Rys. 6.3.6. Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi skrzy¿owania o nietypowym uk³adzie wlotów
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Podzia³ jezdni na pasy ruchu zale¿y od szerokoœci jezdni, funkcji drogi oraz natê¿enia ruchu pojazdów i mo¿e
byæ ró¿ny na ró¿nych odcinkach drogi.
O ile to mo¿liwe, szerokoœci pasów ruchu powinny odpowiadaæ wartoœciom zalecanym dla danego rodzaju
drogi, okreœlonym w tabeli 2.1.
Podstawowy podzia³ jezdni na pasy ruchu, bez uwzglêdnienia pasów postojowych, awaryjnych lub poboczy
okreœlono w tabeli 7.1.

7. Znakowanie niektórych elementów dróg
7.1. Zasady ogólne
W niniejszym rozdziale okreœlono szczegó³owe zasady
oznakowania nastêpuj¹cych elementów dróg:
– odcinków prostych pomiêdzy skrzy¿owaniami,
– ³uków poziomych,
– ³uków pionowych wypuk³ych,
– miejsc zmiany szerokoœci jezdni,
– wlotów na skrzy¿owania,
– pasów w³¹czeñ, wy³¹czeñ i przeplatania,
– przejœæ dla pieszych,
– pasów ruchu dla autobusów,
– przystanków komunikacji zbiorowej,
– dróg dla rowerów i pieszo-rowerowych,
– przejazdów kolejowych i tramwajowych.
Na odcinkach prostych miêdzy skrzy¿owaniami stosuje siê
oznakowanie prowadz¹ce ruch poprzez wyznaczenie pasów ruchu i oddzielenie od jezdni pasa dziel¹cego,
pobocza lub pasa awaryjnego.
Na ³ukach poziomych i pionowych wypuk³ych jezdni dwukierunkowych dwupasowych zasadniczym oznakowaniem
jest wyznaczenie pasów ruchu liniami wskazuj¹cymi odcinki o dostatecznej i niedostatecznej widocznoœci.
W miejscach zmiany szerokoœci jezdni zastosowane oznakowanie wskazuj¹ce zamkniête lub zanikaj¹ce pasy ruchu,
powinno sprowadzaæ jad¹cych na pas ruchu, po którym
mog¹ kontynuowaæ jazdê, preferuj¹c w miarê mo¿liwoœci
kontynuacjê ruchu po prawym pasie.
Na wlotach na skrzy¿owania oddziela siê przeciwne kierunki ruchu, pasy ruchu, wskazuje dozwolone kierunki
jazdy, wyznacza miejsca zatrzymania pojazdów oraz miejsca przejœæ dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
Na pasach w³¹czania i wy³¹czania umieszcza siê znaki
prowadz¹ce kierowców po w³aœciwych torach jazdy, wskazuj¹c obowi¹zuj¹ce kierunki jazdy.
Przejœcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów wyznacza siê na jezdniach zale¿nie od wystêpuj¹cych potrzeb
i przyjêtych zasad organizacji ruchu.
Pasy ruchu dla autobusów oddziela siê od pozosta³ej czêœci jezdni, wskazuj¹c przeznaczenie tych pasów oraz
miejsca, w których nale¿y je opuœciæ lub mo¿na przez nie
przeje¿d¿aæ.
Na przejazdach kolejowych i tramwajowych wyznacza siê
pasy ruchu oraz wskazuje miejsca zatrzymania pojazdów.

Tabela 7.1. Podzia³ jezdni na pasy ruchu w zale¿noœci od
szerokoœci jezdni

Dopuszcza siê inny ni¿ okreœlony w tabeli 7.1 podzia³ jezdni
na pasy ruchu pod warunkiem zachowania okreœlonych w
tabeli 2.1 szerokoœci pasów ruchu, w zale¿noœci od lokalnych potrzeb i warunków ruchu, np. na jezdni z krawê¿nikami istnieje zapotrzebowanie na postój pojazdów, a warunki ruchu umo¿liwiaj¹ wydzielenie pasa postojowego.
Kreski linii przerywanych wyznaczaj¹cych poszczególne
pasy ruchu powinny zaczynaæ siê i koñczyæ w tych samych przekrojach jezdni.
Przyk³ady oznakowania jezdni na prostych odcinkach dróg
miêdzy skrzy¿owaniami pokazano na rysunkach od 7.2.1
do 7.2.6, a mianowicie:
– jezdni jednokierunkowej o szerokoœci mniejszej od 6,0 m
(rys. 7.2.1),
– jezdni dwukierunkowej dwupasowej (rys. 7.2.2),
– jezdni jednokierunkowej dwupasowej (rys. 7.2.3),
– jezdni dwukierunkowej trzypasowej (rys. 7.2.4),
– jezdni jednokierunkowej trzypasowej (rys. 7.2.5),
– jezdni dwukierunkowej czteropasowej (rys. 7.2.6).

7.2. Odcinki proste miêdzy skrzy¿owaniami
Do oznakowania odcinków prostych miêdzy skrzy¿owaniami stosuje siê linie segregacyjne i krawêdziowe.

Rys. 7.2.1.
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Oznakowanie jezdni jednokierunkowej bez
krawê¿ników o szerokoœci mniejszej od 6,0 m

Rys. 7.2.2.

Oznakowanie jezdni
dwukierunkowej dwupasowej:

b) z krawê¿nikami
a) z liniami krawêdziowymi (pobocze ziemne)

c) z krawê¿nikami i pasem postojowym
b) z krawê¿nikami

Rys. 7.2.4.

Oznakowanie jezdni
dwukierunkowej trzypasowej:

c) z krawê¿nikami i pasem postojowym

a) z liniami krawêdziowymi i poboczem twardym (opaska)
Rys. 7.2.3.

Oznakowanie jezdni
jednokierunkowej dwupasowej:

a) z liniami krawêdziowymi i poboczem twardym

b) z krawê¿nikami
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Rys. 7.2.5.

Oznakowanie jezdni
jednokierunkowej trzypasowej:

Rys. 7.2.6.

Oznakowanie jezdni
dwukierunkowej czteropasowej:

a) z liniami krawêdziowymi

a) z liniami krawêdziowymi

b) z krawê¿nikami

b) z krawê¿nikami

W zale¿noœci od struktury ruchu i warunków lokalnych
pasy takie mog¹ byæ stosowane równie¿ na
wzniesieniach.
Przyk³ad oznakowania odcinka jezdni, na którym
zastosowano dodatkowe pasy ruchu pokazano na
rysunku 7.2.7.
Sposób oznakowania wjazdu i wyjazdu z obiektu przydro¿nego na jezdniê dwukierunkow¹ czteropasow¹
pokazano na rysunku 7.2.8, a oznakowanie przejazdów
przez pas dziel¹cy jezdnie pokazano na rysunku 7.2.9.

c) z krawê¿nikiem jednostronnym

Dodatkowe pasy ruchu powinny wystêpowaæ po prawej
stronie zasadniczego pasa ruchu.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje siê przede wszystkim na
odcinkach wzniesieñ na drogach jedno- i dwujezdniowych.
Dodatkowe pasy ruchu na drogach jednojezdniowych
stosuje siê dla wprowadzenia kontrolowanych odcinków
umo¿liwiaj¹cych bezpieczne wyprzedzanie.
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Rys. 7.2.8.
Rys. 7.2.7.

Oznakowanie odcinka jezdni, na którym
zastosowano dodatkowe pasy ruchu
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Oznakowanie jednokierunkowych
i dwukierunkowych wjazdów i wyjazdów
z obiektu przydro¿nego

7.3. £uki poziome
7.3.1. £uki poziome o dostatecznej widocznoœci
£ukami poziomymi o dostatecznej widocznoœci s¹ ³uki, na
których d³ugoœæ odcinka widocznoœci W jest wiêksza od
podanej w tabeli 7.2.
Tabela 7.2. Minimalne d³ugoœci odcinka widocznoœci W

Zasady stosowania znaków poziomych na ³ukach o dostatecznej widocznoœci s¹ takie same jak na prostych
odcinkach dróg (pkt 7.2) z wyj¹tkiem ³uków oznaczonych znakiem A-1, A-2, A-3 lub A-4, na których stosuje
siê znak P-6.
Na jezdniach o wiêcej ni¿ dwóch pasach ruchu, kreski linii
przerywanych rozdzielaj¹ce poszczególne pasy powinny
byæ naprzeciw siebie. Na zewnêtrznych liniach zwiêksza
siê w tym celu odstêpy miêdzy kreskami, jak pokazano na
rysunku 7.3.1.1.

Rys. 7.3.1.1. Rozmieszczenie kresek linii przerywanej
na ³uku poziomym

Rys. 7.2.9.

Jezdnie dwukierunkowe dwupasowe nale¿y dzieliæ na pasy
zgodnie z zasadami pokazanymi na rysunku 7.3.1.2 i okreœlonymi w tabeli 7.3.

Oznakowanie przejazdów przez pas dziel¹cy
jezdnie
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Oznakowanie jezdni drogi dwukierunkowej dwupasowej na ³uku poziomym o niedostatecznej widocznoœci
pokazano na rysunku 7.3.2.1.
Na rysunku tym punkty A i C okreœlaj¹ pocz¹tek i koniec
odcinka ³uku o widocznoœci mniejszej ni¿ wymagana –
dla jednego kierunku jazdy, punkty D i B oznaczaj¹ pocz¹tek i koniec odcinka ³uku o widocznoœci mniejszej ni¿
wymagana – dla przeciwnego kierunku.
Punkty A, B, C i D wyznacza siê w taki sposób, ¿e zespó³
z³o¿ony z obserwatora (id¹cego z ty³u) i jego pomocnika
(id¹cego z przodu), zaopatrzony w linkê o d³ugoœci „W”
podanej w tabeli 7.2, przechodzi ³uk œrodkiem wewnêtrznego pasa ruchu, rozpoczynaj¹c przejœcie w odpowiedniej
odleg³oœci na prostej przed ³ukiem, trzymaj¹c linkê w naprê¿eniu. Pocz¹tkowo obserwator widzi id¹cego przed sob¹
pomocnika. Punkt, w którym obserwator przestaje widzieæ
pomocnika, odrzutowuje siê na oœ jezdni, zaznaczaj¹c go
jako punkt A. Równoczeœnie pomocnik w taki sam sposób
zaznacza na osi jezdni swoje po³o¿enie jako punkt B. Punkt,
z którego obserwator – w miarê kontynuowania przejœcia
– znów dostrzega pomocnika, zaznacza on jako punkt C,
a pomocnik zaznacza swoje po³o¿enie jako punkt D.
Kolejnoœæ po³o¿enia punktów A, B, C i D na ³uku zale¿y
od warunków widocznoœci na ³uku. Je¿eli niedostateczna
widocznoœæ wystêpuje tylko na pocz¹tku ³uku (dla danego
kierunku) kolejnoœæ punktów bêdzie A, C, B, D (rys.
7.3.2.1.a). Je¿eli niedostateczna widocznoœæ wystêpuje na
ponad po³owie d³ugoœci ³uku (tzn. czêœci ³uku o niedostatecznej widocznoœci pokrywaj¹ siê w œrodku ³uku)
kolejnoœæ punktów bêdzie A, B, C, D (rys. 7.3.2.1.b).
Dla sprawdzenia prawid³owoœci ustalenia punktów A, B,
C i D zaleca siê dodatkowe przejœcie ³uku w przeciwnym
kierunku, równie¿ œrodkiem wewnêtrznego pasa ruchu.
Jeœli œrodkowy odcinek CB ³uku z ograniczon¹ widocznoœci¹ wystêpuj¹c¹ tylko na jego pocz¹tkach jest krótszy
ni¿ 20 m, wówczas nale¿y przed³u¿yæ odcinki AC i BD,
do zetkniêcia siê ich na œrodku odcinka CB (punkt C pokrywa siê wtedy z punktem B).
Je¿eli œrodkowy odcinek ³uku BC, na którym ograniczona
widocznoœæ wystêpuje dla obu kierunków, jest krótszy ni¿
20 m nale¿y go symetrycznie przed³u¿yæ tak, by odcinek
ze znakiem P-4 wynosi³ co najmniej 20 m.
Je¿eli ³uk poziomy o niedostatecznej widocznoœci wystêpuje ³¹cznie z ³ukiem pionowym wypuk³ym, nale¿y
okreœlaæ odcinki o niedostatecznej i dostatecznej widocznoœci tak jak podano w punkcie 7.4.
Zasada podzia³u poprzecznego jezdni dwukierunkowej
dwupasowej na ³uku o niedostatecznej widocznoœci jest taka
sama jak na ³uku o dostatecznej widocznoœci (p. 7.3.1).

Rys. 7.3.1.2. Zasada podzia³u jezdni dwupasowej na pasy
ruchu na ³ukach poziomych
Tabela 7.3. Podzia³ jezdni dróg dwukierunkowych
dwupasowych

7.3.2. £uki poziome
o niedostatecznej widocznoœci
£uki poziome o niedostatecznej widocznoœci s¹ to ³uki,
na których minimalna d³ugoœæ odcinka widocznoœci W
jest mniejsza od podanej w tabeli 7.2.
Jezdnie na takich ³ukach nale¿y znakowaæ zale¿nie od
warunków widocznoœci. W ocenie warunków widocznoœci nie uwzglêdnia siê pojedynczych s³upów czy drzew,
tylko chwilowo ograniczaj¹cych widocznoœæ kieruj¹cym
pojazdami.
Sposób oznakowania jezdni na ³uku nale¿y ustalaæ po okreœleniu odcinków, na których widocznoœæ jest mniejsza lub
równa wartoœciom podanym w tabeli 7.2 oraz odcinków
o wiêkszej widocznoœci.
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Rys. 7.3.2.1. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasowej na ³uku poziomym o niedostatecznej widocznoœci:

a) na pocz¹tkowych jego odcinkach

b) na pocz¹tkowych jego odcinkach i w œrodku
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otwór tarczy, a jednoczeœnie pomocnik zaznacza swoje
po³o¿enie jako punkt B. W chwili, gdy obserwator znowu
zobaczy oznakowanie pomocnika, zaznacza on punkt C,
a pomocnik punkt D. W celu sprawdzenia poprawnoœci
wyników zespó³ powinien wykonaæ obserwacjê, równie¿
w przeciwnym kierunku.

7.4. £uki pionowe wypuk³e
7.4.1. £uki pionowe wypuk³e o dostatecznej
widocznoœci
£uki pionowe wypuk³e o dostatecznej widocznoœci s¹
to ³uki, których minimalna d³ugoœæ odcinka widocznoœci
jest wiêksza od okreœlonej w tabeli 7.2.

7.4.2. £uki pionowe wypuk³e o niedostatecznej
widocznoœci
£uki pionowe wypuk³e o niedostatecznej widocznoœci s¹
to ³uki, na których minimalna d³ugoœæ odcinka widocznoœci jest mniejsza od okreœlonej w tabeli 7.2.
£uki pionowe wypuk³e o niedostatecznej widocznoœci znakuje siê tak jak ³uki poziome o niedostatecznej
widocznoœci. Wyznaczanie punktów A, B, C i D dokonuje siê podobnie jak na ³ukach poziomych. W tym
jednak przypadku pomocnik jest przepasany jaskraw¹
taœm¹ o szerokoœci ok. 10 cm, umocowan¹ na wysokoœci 1,0 m nad jezdni¹ lub ma na plecach umocowany
na tej wysokoœci jaskrawy prostok¹t, a obserwator obserwuje ten pas lub prostok¹t przez otwór w tarczy
przyrz¹du pokazanego na rysunku 7.4.1.1.
Zespó³ mo¿e posuwaæ siê wzd³u¿ ³uku w dowolnym punkcie przekroju poprzecznego jezdni. Jeœli ³uk pionowy
pokrywa siê z poziomym, wówczas zespó³ powinien
posuwaæ siê po œrodku wewnêtrznego pasa ruchu.
Tak samo jak w przypadku wyznaczania punktów A, B, C
i D na ³uku poziomym, obserwator zaznacza na jezdni punkt
A, gdy przestaje widzieæ oznakowanie pomocnika przez

Rys. 7.4.1.1. Przyrz¹d do wyznaczania odcinków widocznoœci
na ³ukach pionowych

Oznakowanie jezdni drogi dwukierunkowej dwupasowej
na ³uku pionowym wypuk³ym o niedostatecznej widocznoœci tylko na pocz¹tkowych jego odcinkach pokazano na
rysunku 7.4.1.2.a, a w przypadku ³uku z niedostateczn¹
widocznoœci¹ w œrodkowej czêœci ³uku – na rys. 7.4.1.2.b.
Jeœli œrodkowy odcinek ³uku pionowego z ograniczon¹
widocznoœci¹ wystêpuj¹c¹ tylko na jego pocz¹tkach jest
krótszy od 20 m, to nale¿y odcinki AC i BD przed³u¿yæ do

Rys. 7.4.1.2. Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasowej na ³uku pionowym wypuk³ym o niedostatecznej widocznoœci:

a) na pocz¹tkowych jego odcinkach
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b) na ponad po³owie d³ugoœci ³uku

zetkniêcia siê ich na œrodku odcinka CB.
Je¿eli œrodkowy odcinek ³uku BC, na którym ograniczona widocznoœæ wystêpuje dla obu kierunków,
jest krótszy od 20 m, nale¿y go symetrycznie przed³u¿yæ tak, by odcinek ze znakiem P-4 wynosi³ co
najmniej 20 m.

pozosta³ych drogach.
Przed zwê¿eniem stosuje siê znak P-21, którego linia
ograniczaj¹ca powierzchniê stanowi przed³u¿enie znaku P-7, je¿eli jezdnia nie ma krawê¿nika lub rozpoczyna
siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,10 m od krawê¿nika.
Przyk³ady zwê¿enia jezdni bez zmiany liczby pasów
ruchu pokazano na rysunku 7.5.1.
Je¿eli zwê¿enie jezdni uniemo¿liwia dalsze prowadzenie
takiej samej liczby pasów ruchu, wówczas nale¿y zamkn¹æ
skrajny lewy pas ruchu stosuj¹c znak P-21. Pas ten oddziela siê od s¹siedniego pasa ruchu znakiem P-1c i umieszcza
siê na nim strza³ki naprowadzaj¹ce P-9b.
Zamykanie prawych skrajnych pasów dopuszcza siê
wyj¹tkowo, gdy warunki geometryczne uniemo¿liwiaj¹
inne rozwi¹zania.
Przyk³ady zwê¿enia jezdni ze zmian¹ liczby pasów ruchu
pokazano na rysunkach: 7.5.2, 7.5.3 i 7.5.4.

7.5. Miejsca zmian szerokoœci jezdni
Je¿eli na drodze wystêpuje zwê¿enie jezdni nie powoduj¹ce zmniejszenia liczby pasów ruchu, wówczas
nale¿y na d³ugoœci zwê¿onego odcinka jezdni zmniejszyæ szerokoœæ pasa lub pasów ruchu przy zastosowaniu
wzd³u¿ krawêdzi jezdni skosów:
– 1:10 na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 70 km/h,
– 1:20 na pozosta³ych drogach.
Szerokoœæ zwê¿onego pasa ruchu powinna wynosiæ co
najmniej 2,80 m na drogach o dopuszczalnej
prêdkoœci do 60 km/h i co najmniej 3,00 m na
Rys. 7.5.1.

Oznakowanie zwê¿enia jezdni bez zmiany liczby pasów ruchu:

a) prawostronne – jezdni bez krawê¿nika
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b) prawostronne – jezdni z krawê¿nikiem

c) dwustronne – jezdni z krawê¿nikami

Rys. 7.5.2.

Oznakowanie zwê¿enia jezdni ze zmian¹ liczby pasów ruchu:

a) na jezdni dwukierunkowej czteropasowej

b) na jezdni jednokierunkowej
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Rys. 7.5.3.

Oznakowanie odcinka przechodzenia drogi jednojezdniowej dwukierunkowej czteropasowej w dwupasow¹

Rys. 7.5.4.

Oznakowanie odcinka przechodzenia drogi dwujezdniowej czteropasowej w drogê jednojezdniow¹ dwupasow¹:

a) gdy jezdnia dwukierunkowa stanowi przed³u¿enie jezdni jednokierunkowej

b) gdy jezdnia dwukierunkowa po³o¿ona jest na osi drogi dwujezdniowej lub przechodzi w jezdniê jednokierunkow¹ bez
zmiany kierunku

52

Rys. 7.6.2.1. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej na skrzy¿owaniu
dróg równorzêdnych:

7.6. Wloty dróg na skrzy¿owania
7.6.1. Zasady ogólne
Znaki poziome na wlotach dróg na skrzy¿owania stosuje siê w celu:
– rozdzielenia kierunków ruchu,
– wyznaczenia pasów ruchu,
– okreœlenia kierunku jazdy przez skrzy¿owanie,
– wskazania miejsca bezwzglêdnego lub warunkowego
zatrzymania,
– umo¿liwienia pieszym i rowerzystom bezpiecznego przekraczania jezdni,
– zapewnienia najlepszego wykorzystania powierzchni
jezdni,
– przekazania informacji uzupe³niaj¹cej do znaków pionowych.
Oznakowanie wlotów wykonuje siê wed³ug jednakowych
zasad, bez wzglêdu na to, czy droga ma znaki poziome na
ca³ej d³ugoœci, czy te¿ wymagane jest tylko oznakowanie
samego wlotu. Gdy ca³a droga nie jest znakowana, znaki
poziome nale¿y stosowaæ na wlotach g³ównych i podporz¹dkowanych na odcinku nie krótszym ni¿ 30 m przy
dopuszczalnej prêdkoœci na wlocie do 60 km/h i 120 m
przy prêdkoœciach wiêkszych.
Je¿eli przedstawione na rysunkach rozwi¹zanie zak³ada
istnienie krawê¿nika, a w rzeczywistoœci krawê¿nik nie
wystêpuje, wówczas nale¿y stosowaæ linie P-7b lub P-7d.

a) bez przejœcia dla pieszych

b) z przejœciem dla pieszych

7.6.2. Opisy szczegó³owe

Je¿eli ruch jest podporz¹dkowany znakiem pionowym B-20
„STOP”, wówczas na jezdni umieszcza siê znaki P-12
i P-16. Wzajemne rozmieszczenie znaków poprzecznych
i uzupe³niaj¹cych na wlotach pokazano na rysunkach od
7.6.2.2 do 7.6.2.4.

7.6.2.1. Wloty dróg równorzêdnych
Zastosowanie oznakowania poziomego na wlotach dróg
równorzêdnych polega na umieszczeniu na ka¿dym wlocie znaku P-14 oraz znaków pod³u¿nych, poprzecznych,
uzupe³niaj¹cych i strza³ek, zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie 7.6.1.
Na wlotach jezdni dwukierunkowych dwupasowych o szerokoœci 6 m i wiêkszej wyznaczanie linii podwójnej
ci¹g³ej jest obowi¹zkowe.
Przyk³ad oznakowania wlotu drogi dwukierunkowej dwupasowej na skrzy¿owaniu dróg równorzêdnych pokazano
na rysunku 7.6.2.1.

7.6.2.2. Wloty dróg podporz¹dkowanych

Rys. 7.6.2.2. Oznakowanie wlotu drogi jednokierunkowej
z lini¹ bezwzglêdnego zatrzymania

Na wlotach dróg podporz¹dkowanych stosuje siê linie warunkowego lub bezwzglêdnego zatrzymania wed³ug zasad
okreœlonych w punktach 4.2.3 i 4.2.4.
Ponadto umieszcza siê znaki pod³u¿ne, poprzeczne,
uzupe³niaj¹ce i strza³ki, w zale¿noœci od sposobu podporz¹dkowania drogi i zastosowanej organizacji ruchu
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6.1.

Znak P-12 umieszcza siê w takim miejscu, z którego kierowca ma najdogodniejsze warunki obserwacji ruchu na
drodze poprzecznej, a jego pojazd nie utrudnia tego ruchu.
Je¿eli ruch jest podporz¹dkowany znakiem pionowym A-7
„ust¹p pierwszeñstwa”, wówczas na jezdni umieszcza siê
znaki P-13 i P-15.
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Rys. 7.6.2.3. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z lini¹ bezwzglêdnego zatrzymania
Rys. 7.6.2.6. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej wielopasowej z lini¹ warunkowego zatrzymania
z³o¿on¹ z trójk¹tów i przejœciem dla pieszych

Rys. 7.6.2.4. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z lini¹ bezwzglêdnego zatrzymania i przejœciem dla pieszych

Przyk³ady oznakowania wlotów dróg podporz¹dkowanych
oznakowanych znakiem pionowym A-7 pokazano na rysunkach od 7.6.2.5 do 7.6.2.7.

Rys. 7.6.2.5. Oznakowanie wlotu drogi jednokierunkowej
dwupasowej z lini¹ z³o¿on¹ z trójk¹tów

W przypadkach koniecznoœci zastosowania wiêkszych promieni skrêtu w lewo z wlotu z pierwszeñstwem przejazdu,
dopuszcza siê sposób oznakowania przedstawiony na rysunku 7.6.2.8.

Rys. 7.6.2.7. Oznakowanie wlotu drogi jednokierunkowej
z lini¹ warunkowego zatrzymania z³o¿on¹
z trójk¹tów i wydzielonym pasem ruchu dla
pojazdów skrêcaj¹cych
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Rozwi¹zanie przedstawione na rys. 7.6.2.8.b pozwala na:
– zwiêkszenie odstêpu bezpieczeñstwa miêdzy relacjami skrêtnymi na wlotach,
– przesuniêcie pojazdów oczekuj¹cych na wlotach do krawêdzi jezdni, poprawiaj¹c tym samym warunki widocznoœci na skrzy¿owaniu,
– zastosowanie wiêkszych promieni skrêtów w lewo.
Rys. 7.6.2.8. Oznakowanie skrzy¿owania umo¿liwiaj¹ce
zwiêkszenie promienia skrêtu w lewo:
Rys. 7.6.2.9. Oznakowanie wlotu drogi dwukierunkowej
dwupasowej z pierwszeñstwem przejazdu

a) z zastosowaniem linii P-3b

b) z zastosowaniem powierzchni wy³¹czonej z ruchu

7.6.2.3. Wloty dróg z pierwszeñstwem
Na wlotach dróg z pierwszeñstwem przejazdu stosuje siê
znaki pod³u¿ne, uzupe³niaj¹ce oraz strza³ki zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie 7.6.1.
Je¿eli geometria skrzy¿owania lub torów jazdy na skrzy¿owaniu mo¿e byæ utrudniona w odbiorze przez kieruj¹cych
albo skrzy¿owanie jest rozleg³e stosuje siê linie segregacyjne (kontynuacjê pasów ruchu) na skrzy¿owaniu.
Przyk³ady oznakowania wlotów dróg z pierwszeñstwem
przejazdu na skrzy¿owaniu pokazano na rysunkach
7.6.2.9 i 7.6.2.10.

Rys. 7.6.2.10. Oznakowanie wlotu jezdni jednokierunkowej
z pierwszeñstwem przejazdu z dodatkowym
pasem ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo
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7.6.2.4. Wloty dróg na skrzy¿owania
z sygnalizacj¹ œwietln¹
Na wlotach dróg na skrzy¿owania, na których zastosowano sygnalizacjê œwietln¹, stosuje siê znaki
poziome wynikaj¹ce z zasad pierwszeñstwa obowi¹zuj¹cego na tych wlotach w czasie, gdy sygnalizacja
nie jest czynna. Zasady te okreœlono w punktach
od 7.6.2.1 do 7.6.2.3.
Przed sygnalizatorami umieszcza siê na ka¿dym pasie ruchu znak P-14 prostopadle do osi jazdy
pojazdów w miejscu zapewniaj¹cym dobr¹ widocznoœæ sygnalizatorów dla kieruj¹cych, jednak w
odleg³oœci nie mniejszej, ni¿ okreœlono w punkcie
4.2.5 i pokazano na rysunku 7.6.2.11.
Je¿eli z geometrii wlotu lub rozmieszczenia sygnalizatorów wynika koniecznoœæ wyznaczenia miejsc
zatrzymania oddzielnie dla ka¿dego pasa ruchu,
wówczas stosuje siê liniê warunkowego zatrzymania z³o¿on¹ z prostok¹tów – „schodkow¹”.
Przyk³ad zastosowania „schodkowej” linii
warunkowego zatrzymania z³o¿onej z prostok¹tów
na wlocie z sygnalizacj¹ œwietln¹ pokazano na
rysunku 7.6.2.12.
W przypadku wyznaczenia przejœcia dla pieszych na
wlocie z sygnalizacj¹ œwietln¹ nale¿y zachowaæ
odpowiedni¹ odleg³oœæ znaków poprzecznych
miêdzy sob¹, jak pokazano na rysunku 7.6.2.13.
Strza³ki kierunkowe mog¹ byæ dodatkowo usytuowane
poza sygnalizatorami.

Rys. 7.6.2.11. Umieszczenie linii warunkowego zatrzymania
z³o¿onej z prostok¹tów przed sygnalizatorami

Rys. 7.6.2.12. Oznakowanie wlotu jezdni jednokierunkowej wielopasowej ze „schodkow¹” lini¹ warunkowego zatrzymania
z³o¿on¹ z prostok¹tów:

a) bez przejœcia dla pieszych
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b) z przejœciem dla pieszych

Rys. 7.6.2.13. Oznakowanie wlotu z wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych i przejœciem dla pieszych na
skrzy¿owaniu z sygnalizacj¹ œwietln¹

7.6.3. Przebieg linii krawêdziowych w obszarze
skrzy¿owañ i zjazdów
7.6.3.1. Przebieg linii krawêdziowych na
skrzy¿owaniach i zjazdach na drogach
posiadaj¹cych utwardzone pobocza
Sposoby kszta³towania przebiegu linii przedstawiono na
rysunkach od 7.6.3.1 do 7.6.3.4. Zaleca siê poszerzanie jezdni kosztem pobocza w rejonie skrzy¿owañ do
wykonywania dodatkowych pasów, przede wszystkim
dla skrêtów w lewo oraz budowy azyli dla pieszych.
Przyk³ad rozwi¹zania przedstawiono na rys. 7.6.3.4.

7.6.3.2. Przebieg linii krawêdziowych
na skrzy¿owaniach i zjazdach
na drogach bez utwardzonych poboczy

Rys. 7.6.3.1. Kszta³towanie linii krawêdziowych na zjazdach
indywidualnych i publicznych o szer. < 6,0 m

Kszta³towanie linii krawêdziowych przebiega analogicznie jak w przypadku poboczy utwardzonych rys. 7.6.3.1
do 7.6.3.3, a linie krawêdziowe wykonuje siê na
krawêdzi jezdni.
W przypadku zaistnienia lokalnego poszerzenia jezdni

zaleca siê stosowanie rozwi¹zania jak na rys.7.6.3.4.
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Rys. 7.6.3.2. Kszta³towanie linii krawêdziowych na skrzy¿owaniach z drogami, na których ze wzglêdu na szerokoœæ nie jest
mo¿liwe wyznaczenie pasów na wlocie

Rys. 7.6.3.3. Kszta³towanie linii krawêdziowych na skrzy¿owaniach z drogami, na których wyznaczono pasy ruchu

Rys. 7.6.3.4. Przyk³ad wykorzystania poboczy do wykonania dodatkowych pasów ruchu oraz przejœæ dla pieszych
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7.7. Pasy wy³¹czania, w³¹czania
i przeplatania

nie wystêpuje, wówczas nale¿y stosowaæ linie P–7b (P-d).

7.7.1. Zasady ogólne

7.7.2.1. Pasy wy³¹czania

Pasy w³¹czania i wy³¹czania s¹ to dodatkowe pasy ruchu
u³atwiaj¹ce kieruj¹cym p³ynne wje¿d¿anie na drogê lub jej
opuszczanie.
Je¿eli odleg³oœæ miêdzy wlotem a wylotem drogi poprzecznej uniemo¿liwia wyznaczenie odrêbnych pasów
w³¹czania i wy³¹czania, wówczas dodatkowy pas
ruchu, wspólny dla wje¿d¿aj¹cych na drogê i zje¿d¿aj¹cych z niej pojazdów, oznacza siê jako jeden z pasów
przeplatania.
Je¿eli przedstawione na rysunkach rozwi¹zanie zak³ada
istnienie krawê¿nika, a w rzeczywistoœci krawê¿nik

Pas wy³¹czania oddziela siê od pasa ruchu jezdni g³ównej lini¹ wydzielaj¹c¹. Przed rozwidleniem linia
wydzielaj¹ca przechodzi w liniê ci¹g³¹ P-2b, która poprzedza powierzchniê wy³¹czon¹ z ruchu.
Na jezdni g³ównej wyznacza siê linie segregacyjne przerywane oraz (w zale¿noœci od potrzeb) linie krawêdziowe.
Je¿eli liczba pojazdów opuszczaj¹cych jezdniê g³ówn¹ jest
znaczna, wówczas oddziela siê lini¹ ci¹g³¹ dwa zewnêtrzne pasy ruchu na jezdni g³ównej w celu ograniczenia zmiany
pasów ruchu w obrêbie pasa wy³¹czania. Na pasie wy³¹czania umieszcza siê strza³ki kierunkowe.
Przyk³ady oznakowania pasów wy³¹czania na wêz³ach
pokazano na rysunku 7.7.2.1.

7.7.2. Opisy szczegó³owe

Rys. 7.7.2.1. Oznakowanie pasów wy³¹czania:

a) w prawo z jezdni jednokierunkowej dwupasowej

b) w lewo jako przed³u¿enie pasa ruchu
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dzaj¹cych, a do oddzielenia od pasa s¹siedniego stosuje
siê liniê P-2a i P-1b do oddzielenia pasów na jezdni g³ównej (rys. 7.7.2.3).
Je¿eli jezdnia ³¹cznicy ma dwa pasy ruchu, wówczas ³¹cznicê nale¿y zawêziæ do jednego pasa ruchu i kontynuowaæ
go jako pas w³¹czania jak pokazano na rysunku 7.7.2.4.
Je¿eli pas w³¹czania nie zosta³ geometrycznie wytworzony, a liczba pojazdów wyje¿d¿aj¹cych z ³¹cznicy jest
znaczna, wówczas mo¿na przed miejscem w³¹czenia zwê-

7.7.2.2. Pasy w³¹czania
Pas w³¹czania oddziela siê od pasa ruchu jezdni g³ównej takimi samymi liniami jak pas wy³¹czania, lecz w
odwrotnej kolejnoœci. Na pasie w³¹czania umieszcza siê
strza³ki naprowadzaj¹ce. Przyk³ady oznakowania pasa
w³¹czania pokazano na rysunku 7.7.2.2.
Je¿eli pas w³¹czania nie koñczy siê, a jego kontynuacj¹
jest pas ruchu, wówczas nie stosuje siê strza³ek naprowa-

Rys. 7.7.2.2. Oznakowanie pasa w³¹czania na jezdni dwupasowej bez krawê¿ników

Rys. 7.7.2.3. Oznakowanie pasa w³¹czania stanowi¹cego dodatkowy pas ruchu

Rys. 7.7.2.4. Oznakowanie w³¹czenia ³¹cznicy dwupasowej
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ziæ jezdniê g³ówn¹ i utworzyæ pas w³¹czania z zewnêtrznego pasa ruchu tej jezdni. Na wêz³ach miejskich
dopuszcza siê – w celu u³atwienia ruchu autobusów komunikacji zbiorowej – wydzielenie prawego pasa jezdni
g³ównej przed miejscem w³¹czenia, jako pasa dla autobusów.

7.7.2.3. Pasy przeplatania
Je¿eli miejsca wlotu i wylotu uniemo¿liwiaj¹ oddzielne
wyznaczenie pasa w³¹czania i wy³¹czania, wówczas wydziela siê jeden pas stanowi¹cy po³¹czenie pasów
w³¹czania i wy³¹czania. Pas ten wraz z s¹siednim pasem ruchu jezdni g³ównej tworz¹ pasy przeplatania. Pasy
te oddziela siê od pozosta³ych pasów ruchu na jezdni
g³ównej lini¹ ci¹g³¹ (znak P-2a), a miêdzy sob¹ lini¹
wydzielaj¹c¹. Na dodatkowym pasie stanowi¹cym po³¹czenie pasów w³¹czania i wy³¹czania od po³owy jego
d³ugoœci do koñca wyznacza siê strza³ki kierunkowe.
Przyk³ad oznakowania pasów przeplatania pokazano na
rysunku 7.7.2.5.
W miarê mo¿liwoœci nale¿y eliminowaæ przeplatanie z jezdni g³ównej i stosowaæ jezdniê zbieraj¹co-rozprowadzaj¹c¹
jak pokazano na rysunku 7.7.2.6.

Rys. 7.7.2.5. Oznakowanie pasów przeplatania na jezdni
g³ównej
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7.8. Przejœcia dla pieszych
Przejœcia dla pieszych w rejonach skrzy¿owañ zaleca
siê lokalizowaæ w miejscu umo¿liwiaj¹cym zatrzymanie pojazdów miêdzy przejœciem a krawêdzi¹ jezdni
poprzecznej, tzn. w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 5,0 m
od tej krawêdzi. Zasada ta dotyczy w szczególnoœci
wlotów dróg równorzêdnych i podporz¹dkowanych.
Sposób lokalizacji przejœæ dla pieszych przy skrzy¿owaniu
pokazano na rysunku 7.8.1.

Rys. 7.8.1. Lokalizacja przejœæ dla pieszych na skrzy¿owaniu

Wyznaczaj¹c przejœcie dla pieszych nale¿y przekrój jezdni
podzieliæ symetrycznie w ten sposób, aby skrajna linia przejœcia nie styka³a siê z krawêdzi¹ jezdni. Odleg³oœæ r tej linii
od krawêdzi oblicza siê ze wzoru:

gdzie:
n – pe³na liczba metrów szerokoœci jezdni,
a – szerokoœæ jezdni.
Zasadê rozmieszczenia pasów przejœcia dla pieszych
pokazano na rysunku 7.8.2.

Rys. 7.7.2.6. Oznakowanie pasów przeplatania poza jezdni¹
g³ówn¹
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Rys. 7.8.2. Rozmieszczenie pasów przejœcia dla pieszych
w przekroju poprzecznym:

a) drogi
Rys. 7.8.4. Sposób wyznaczenia przejœæ dla pieszych przez
drogê dwujezdniow¹ przesuniêtych wzglêdem siebie

Znak P-10 umieszcza siê na torowiskach wyodrêbnionych
z jezdni krawê¿nikiem lub oddzielonych od pasów ruchu
znakami poziomymi, a tak¿e na powierzchniach wy³¹czonych z ruchu, przerywaj¹c w tym miejscu liniowanie
równoleg³e oraz linie ograniczaj¹ce.
Je¿eli odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ jezdni, a torowiskiem
wyodrêbnionym z jezdni jest mniejsza lub równa 2,0 m,
wówczas przejœcie przez torowisko wyznacza siê jako kontynuacjê przejœcia przez jezdniê, je¿eli zaœ odleg³oœæ ta jest
wiêksza od 2,0 m, wówczas znaku P-10 na tej powierzchni nie umieszcza siê (rys. 7.8.5).

b) torowiska tramwajowego

Kreski przerywanych linii segregacyjnych powinny znajdowaæ siê nie bli¿ej ni¿ 2,0 m od krawêdzi przejœcia.
Rozmieszczenie linii pod³u¿nych przejœcia w stosunku do
linii segregacyjnych i strza³ek pokazano na rysunku 7.8.3.

Rys. 7.8.3. Rozmieszczenie linii segregacyjnych i strza³ek w
stosunku do przejœcia dla pieszych

Rys. 7.8.5. Oznakowanie przejœæ dla pieszych przez jezdniê i
torowisko wyodrêbnione z jezdni

Przejœcia przez drogê dwujezdniow¹ wyznacza siê oddzielnie przez ka¿d¹ jezdniê. Zaleca siê stosowanie
przejœæ, które nie stanowi¹ wzajemnego przed³u¿enia
w linii prostej (rys. 7.8.4). Przejœcie przez drug¹ jezdniê powinno byæ przesuniête w prawo.

Przejœcie przez torowisko nie wyodrêbnione z jezdni, lecz
oddzielone od pasów ruchu lini¹ krawêdziow¹ lub powierzchni¹ wy³¹czon¹ z ruchu, nale¿y wyznaczaæ na
ca³ym przekroju jezdni, jak pokazano na rysunku 7.8.6.
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Rys. 7.8.8. Wyznaczanie stref oczekiwania dla pieszych przy
zastosowaniu wysepek wyodrêbnionych z jezdni
Rys. 7.8.6. Oznakowanie przejœcia dla pieszych przez
jezdniê i torowisko oddzielone od jezdni znakami poziomymi

Przejœcie dla pieszych stanowi¹ce jednoczeœnie dojœcie
do przystanku tramwajowego mo¿e byæ poszerzone na
tej czêœci jezdni, po której znajduje siê przystanek, jak
pokazano na rysunku 7.8.7.

Rys. 7.8.9.

Sposób wyznaczenia przejœcia dla pieszych
przez powierzchniê wy³¹czon¹ z ruchu

Wyznaczenie przejœcia tylko na jednym wlocie (wylocie)
drogi na skrzy¿owanie oznacza jednoczeœnie zakaz przekraczania przez pieszych tej jezdni na drugim wlocie
(wylocie) oraz w odleg³oœci 100 m od niego. Dopuszczalne rozmieszczenie przejœæ przy skrzy¿owaniu pokazano na
rysunku 7.8.10. W przypadku niepe³nego wyznaczenia
przejœæ pozosta³e naro¿niki skrzy¿owania nale¿y ogrodziæ.

Rys. 7.8.7. Sposób wyznaczenia poszerzonego przejœcia
dla pieszych przy przystanku tramwajowym

Rys. 7.8.10. Wyznaczenie przejœæ dla pieszych przy
skrzy¿owaniu czteroramiennym umo¿liwiaj¹cych
pieszym przekraczanie jezdni:

Na dwukierunkowych jezdniach zaleca siê stosowanie
w okolicy osi jezdni stref daj¹cych mo¿liwoœæ bezpiecznego
zatrzymania siê pieszego. Strefy takie wyznaczaæ mo¿na
przez odpowiednie prowadzenie podwójnej linii ci¹g³ej
i wybudowanie (zainstalowanie) wysepki dziel¹cej jezdniê
jak pokazano na rysunku 7.8.8.
Je¿eli kierunki ruchu na drodze rozdzielone zosta³y przy
zastosowaniu znaku P-21, wówczas znak P-10 umieszcza
siê tak¿e na powierzchni wy³¹czonej z ruchu (rys. 7.8.9).
O wyznaczeniu przejœæ dla pieszych powinny decydowaæ
warunki ruchu oraz istniej¹ce ci¹gi piesze. Miejscami
naturalnymi s¹ w szczególnoœci skrzy¿owania.

a) na wszystkich wlotach
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sów ruchu w tym samym kierunku lini¹ P-1c lub P-2b,
a od pasa ruchu w kierunku przeciwnym lini¹ podwójn¹ ci¹g³¹ P-4.
Je¿eli na pasie ruchu dla autobusów dopuszcza siê omijanie autobusów stoj¹cych na przystanku bez zatoki,
wówczas szerokoœæ pasa powinna wynosiæ co najmniej 5,5 m.
Na pocz¹tkowym odcinku pasa ruchu dla autobusów rozpoczynaj¹cym siê miêdzy skrzy¿owaniami umieszcza siê
strza³ki naprowadzaj¹ce (znaki P-9a lub P-9b) na przemian
z napisem „BUS” co 30 m. Napis „BUS” powtarza siê nastêpnie co 50 m na ca³ej d³ugoœci pasa dla autobusów.
Oznakowanie pocz¹tku pasa ruchu dla autobusów pokazano na rysunku 7.9.1.
Oznakowanie zakoñczenia pasa ruchu dla autobusów przed
skrzy¿owaniem zale¿y od przyjêtych na wlocie zasad organizacji ruchu i pokazane zosta³o na rysunku 7.9.2.
Je¿eli z wydzielonego przy prawej krawêdzi jezdni pasa
ruchu dla autobusów czêœæ autobusów skrêca w lewo lub
pas prawy jest wydzielony dla skrêtu w prawo, wówczas
mo¿na w celu umo¿liwienia bezpiecznej zmiany pasa ruchu stosowaæ sygnalizacjê œwietln¹ tworz¹c¹ tzw. „œluzê”,
która umo¿liwia wykonanie tego manewru autobusem, zatrzymuj¹c inne pojazdy. Sposób oznakowania „œluzy”
pokazano na rysunku 7.9.3.

b) na trzech wlotach

c) na dwóch wlotach

7.9. Pasy ruchu dla autobusów
Pas ruchu dla autobusów powinien mieæ szerokoœæ co
najmniej 3,0 m i byæ oddzielony od pozosta³ych paRys. 7.9.1. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów:

a) rozpoczynaj¹cego siê za skrzy¿owaniem

b) rozpoczynaj¹cego siê miêdzy skrzy¿owaniami
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Rys. 7.9.2.

Oznakowanie zakoñczenia pasa ruchu dla autobusów przed skrzy¿owaniem:

a) z dopuszczeniem skrêtu w prawo dla innych pojazdów

b) z zakazem skrêtu w prawo dla innych pojazdów

Rys. 7.9.3.

Oznakowanie zakoñczenia pasa ruchu dla autobusów przed skrzy¿owaniem ze œluz¹ sygnalizacyjn¹

Rys. 7.9.4. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów o kierunku przeciwnym do kierunku na s¹siednim pasie ruchu
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niê wy³¹czon¹ z ruchu. Przyk³ady oznakowania rejonu
wysepek tramwajowych pokazano na rysunku 7.10.2.
Znak P-17 stosuje siê do znakowania na przystankach
autobusowych (trolejbusowych) bez zatok - zlokalizowanych na jezdni lub na poboczu. Przyk³ady
oznakowania przystanku autobusowego (trolejbusowego) lini¹ przystankow¹ pokazano na rysunku 7.10.3.
Przystanek zlokalizowany w zatoce oddziela siê od pasa
ruchu lini¹ krawêdziow¹ przerywan¹ (znak P-7a) jak
pokazano na rysunku 7.10.4.
Minimalna d³ugoœæ linii przystankowej P-17 wynosi 30 m.
Je¿eli czêstotliwoœæ podje¿d¿ania autobusów (trolejbusów)
jest tak du¿a, ¿e nie mieszcz¹ siê na odcinku 30 m to
d³ugoœæ linii przed³u¿a siê o 6n [m], gdzie n = 1, 2, ... 6.
Przystanki autobusowe (trolejbusowe) bez zatok na drogach dwukierunkowych mo¿na wyznaczaæ z odgiêciem
torów jazdy jak pokazano na rysunku 7.10.5

Pas ruchu dla autobusów o kierunku przeciwnym do kierunku na s¹siednim pasie ruchu pokazano na rys. 7.9.4.

7.10. Przystanki komunikacji zbiorowej
Je¿eli przystanek autobusowy nie ma zatoki lub gdy przystanek tramwajowy nie ma wysepki dla pasa¿erów, wyznacza
siê liniê przystankow¹ (znak P-17). Przed przystankami tramwajowymi bez wysepek umieszcza siê ponadto znaki P-14,
okreœlaj¹ce miejsce zatrzymania pojazdów oraz znaki P-6
ostrzegaj¹ce o zbli¿aniu siê do przystanku.
Sposób oznakowania jezdni w rejonie przystanków tramwajowych bez wysepek dla pasa¿erów pokazano na rys. 7.10.1.
Je¿eli wysepka dla pasa¿erów ma szerokoœæ mniejsz¹ od
3,5 m, i nie jest od jezdni odgrodzona barierkami ochronnymi, wówczas wyznacza siê strefê bezpieczeñstwa
stosuj¹c b¹dŸ liniê krawêdziow¹ ci¹g³¹, b¹dŸ powierzch-

Rys. 7.10.1. Oznakowanie jezdni w rejonie przystanków tramwajowych bez wysepek:

b) z ruchem pojazdów poza torowiskiem

a) z ruchem pojazdów po torowisku
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Rys. 7.10.2. Oznakowanie strefy bezpieczeñstwa w rejonach w¹skich wysepek tramwajowych:

a) szerszej ni¿ 0,5 m

b) równej 0,5 m
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Rys. 7.10.3. Oznakowanie przystanku autobusowego

a) na jezdni

b) na poboczu

Rys. 7.10.4. Oznakowanie przystanku autobusowego w zatoce:

b) z wysepk¹ rozdzielaj¹c¹

Rys. 7.10.5. Oznakowanie przystanku autobusowego
na jezdni z odgiêciem torów jazdy

a) bez wysepki rozdzielaj¹cej
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inne znaki umieszcza siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿
2,0 m od nich, oprócz znaku P-10, który mo¿na umieszczaæ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,5 m. Dla przejazdów
dla rowerzystów zlokalizowanych pomiêdzy skrzy¿owaniami, w miejscach, w których rowerzyœci mog¹ nie byæ
widoczni z dostatecznej odleg³oœci, dopuszcza siê

7.11. Drogi dla rowerów
Do oznakowania poziomego dróg i jezdni dla potrzeb
ruchu rowerzystów stosuje siê znaki P-23 i P-11.
Zastosowanie znaków P-23 na drodze dla rowerów pokazano na rysunku 7.11.1.

Rys. 7.11.2. Oznakowanie przejazdu dla rowerzystów:

Rys. 7.11.1. Oznakowanie drogi dla rowerów

Znaki P-11 stosuje siê, je¿eli zachodzi koniecznoœæ przeprowadzenia ruchu rowerzystów z drogi lub pasa dla
rowerów w poprzek jezdni drogi ogólnodostêpnej.
Znaki P-11 umieszcza siê na przed³u¿eniu drogi dla
rowerów przy skrzy¿owaniu lub na odcinku miêdzy skrzy¿owaniami, przy czym zaleca siê, aby przejazdy dla
rowerzystów by³y wyznaczane przy przejœciach dla pieszych.
Pomiêdzy liniami wyznaczaj¹cymi przejazd dla rowerzystów nie umieszcza siê znaków pod³u¿nych. Linie
ci¹g³e stykaj¹ siê zewnêtrznymi krawêdziami tych linii, a

a) miêdzy skrzy¿owaniami z czerwon¹ powierzchni¹ przejazdu

b) w obrêbie skrzy¿owania
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dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu barw¹ czerwon¹. Przyk³ad oznakowania takiego przejazdu pokazano
na rys. 7.11.2.a. Przyk³ad oznakowania przejazdów dla
rowerzystów na skrzy¿owaniu pokazano na rys. 7.11.2.b.
Je¿eli ze wzglêdów bezpieczeñstwa lub zasad organizacji ruchu zachodzi potrzeba oddzielenia ruchu rowerów
od ruchu pozosta³ych pojazdów na jezdni, wówczas przy
prawej krawêdzi jezdni wyznacza siê pas dla rowerów o
kierunku zgodnym z kierunkiem na s¹siednim pasie ruchu. Pas dla rowerów powinien mieæ szerokoœæ od
1,50 m do 3,00 m i byæ oddzielony od s¹siedniego pasa
ruchu lini¹ krawêdziow¹ P-7a lub P-7b.
Na pocz¹tku pasa ruchu dla rowerów umieszcza siê
znak P-23 „rower”, który powtarza siê wzd³u¿ tego pasa
co 50 m oraz za ka¿dym wyjazdem z obiektu na drogê
lub innym miejscem, gdzie nastêpuje przeje¿d¿anie
przez ten pas, np. przystanek autobusowy. Na odcinku

jezdni, na którym wyznaczony zosta³ pas dla rowerów
nale¿y wyeliminowaæ zatrzymywanie pojazdów.
Szerokoœæ jezdni dwukierunkowej, na której mo¿na wyznaczyæ jednokierunkowy pas dla rowerów, powinna
wynosiæ co najmniej 7,50 m.
Oznakowanie jednokierunkowego pasa dla rowerów na
jezdni dwukierunkowej pokazano na rysunku 7.11.3.
Na jezdniach jednokierunkowych o szerokoœci ponad
8,50 m dopuszcza siê wyznaczanie dwukierunkowego
pasa dla rowerów, przy czym pas taki nale¿y wyznaczyæ
przy lewej krawêdzi jezdni. Szerokoœæ dwukierunkowego
pasa dla rowerów powinna wynosiæ co najmniej 2,50 m.
Zasady stosowania w tym przypadku znaków pod³u¿nych
s¹ analogiczne jak dla jednokierunkowego pasa jezdni dla
rowerów. Znaki P-23 wyznacza siê na prawej czêœci pasa
jezdni dla rowerów oddzielnie dla ka¿dego kierunku ruchu rowerów. Odleg³oœæ znaku od prawej krawêdzi jezdni

Rys. 7.11.3. Oznakowanie jednokierunkowego pasa dla rowerów na jezdni dwukierunkowej

Rys. 7.11.4. Oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowerów na jezdni jednokierunkowej
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powinna wynosiæ 0,10 m. Oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowerów pokazano na rysunku 7.11.4.
Znaki P-23 umieszczaæ nale¿y tak¿e na pocz¹tkach dróg
przeznaczonych tylko dla rowerów. Znaków takich mo¿na nie powtarzaæ wzd³u¿ ca³ej drogi. Je¿eli droga taka
przeznaczona jest dla rowerzystów w obu kierunkach,
wówczas znak P-23 umieszcza siê przy prawej stronie
drogi oddzielnie dla ka¿dego kierunku ruchu rowerów.
Je¿eli na drodze dla rowerów dopuszczony zosta³ tak¿e ruch pieszych, wówczas zaleca siê wydzielenie jej
czêœci dla pieszych przez umieszczenie wzd³u¿ drogi
znaku P-2a jak pokazano na rysunku 7.11.5. Na czêœci
drogi, która jest przeznaczona tylko dla rowerów,
umieszcza siê znaki P-23.

Minimalna szerokoœæ drogi dla rowerów i pieszych, na
której mo¿na zastosowaæ znak P-2a powinna wynosiæ:
– 3,0 m przy jednokierunkowym ruchu rowerów,
– 4,0 m przy dwukierunkowym ruchu rowerów.

7.12. Przejazdy kolejowe i tramwajowe
Oznakowaniu poziomemu w rejonach przejazdów kolejowych i tramwajowych podlegaj¹ odcinki dojazdowe
dróg o nawierzchni bitumicznej i szerokoœci umo¿liwiaj¹cej wydzielenie co najmniej dwóch pasów ruchu.
Bezpoœrednio przed przejazdem po jego obu stronach
wyznacza siê liniê podwójn¹ ci¹g³¹ (znak P-4) o
d³ugoœci min. 50 m, chyba ¿e warunki lokalne
uniemo¿liwiaj¹ zastosowanie tej d³ugoœci.
Oprócz znaków pod³u¿nych, stosowanych niezale¿nie
od kategorii przejazdu, stosuje siê ponadto nastêpuj¹ce
znaki poprzeczne i uzupe³niaj¹ce umieszczane na tej
czêœci jezdni, która prowadzi ruch w kierunku przejazdu:
– P-12 i P-16 na przejazdach kategorii D, na których
zastosowano znak pionowy B-20 „stop”,
– P-14 na pozosta³ych przejazdach.
Znaków poprzecznych nie umieszcza siê przed przejazdami z zaporami bez sygnalizacji œwietlnej.
Przyk³ad oznakowania poziomego na odcinku drogi
przed przejazdem bez sygnalizacji œwietlnej pokazano
na rysunku 7.12.1, a przed przejazdem z sygnalizacj¹
œwietln¹ – na rysunku 7.12.2.

Rys. 7.11.5. Oznakowanie drogi dla rowerów i pieszych:

a) jednokierunkowej

b) dwukierunkowej
Rys. 7.12.1. Oznakowanie drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego bez zapór i sygnalizacji:

a) przy zachowaniu warunków widocznoœci

b) przy ograniczonej widocznoœci
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Rys. 7.12.2. Oznakowanie drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego wyposa¿onego w sygnalizacjê

8. Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ
8.1. Zasady ogólne
Oznakowanie poziome skrzy¿owañ sk³ada siê z
oznakowania:
– wlotów i wylotów,
– powierzchni, na której przecinaj¹ siê tory jazdy
pojazdów.
Oznakowanie poziome stosuje siê przede wszystkim na
skrzy¿owaniach le¿¹cych w ci¹gach dróg z pierwszeñstwem przejazdu, wyznaczaj¹c na ich powierzchni pasy
ruchu wzd³u¿ drogi z pierwszeñstwem. W przypadku skrzy¿owañ o skomplikowanej geometrii, dopuszcza siê
wyznaczenie dodatkowo torów jazdy dla pojazdów skrêcaj¹cych. Na skrzy¿owaniach dróg równorzêdnych,
powierzchni skrzy¿owañ nie znakuje siê. Wloty dróg na
skrzy¿owania znakuje siê zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie 7.6. Wyloty znakuje siê znakami
pod³u¿nymi, poprzecznymi i uzupe³niaj¹cymi, w zale¿noœci od geometrii skrzy¿owania i zasad organizacji
ruchu przyjêtych na wlocie. Liczba pasów ruchu na
wylocie nie powinna byæ mniejsza ni¿ liczba pasów
ruchu dla kierunku na wprost na wlocie.
Je¿eli przedstawione na rysunkach rozwi¹zanie zak³ada
istnienie krawê¿ników, a w rzeczywistoœci krawê¿niki nie
wystêpuj¹, wówczas nale¿y stosowaæ linie krawêdziow¹
ci¹g³¹ P-7b albo P-7d.

8.2. Skrzy¿owania zwyk³e
Oznakowanie skrzy¿owania zwyk³ego dwóch dróg
równorzêdnych pokazano na rysunku 8.2.1.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owania zwyk³ego czteroramiennego, gdy jedna z dróg ma pierwszeñstwo
przejazdu pokazano na rysunkach od 8.2.2 do 8.2.4.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owania trójramiennego
pokazano na rysunku 8.2.5 i 8.2.6.

Rys. 8.2.1. Oznakowanie skrzy¿owania dwóch dróg równorzêdnych
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Je¿eli droga z pierwszeñstwem nie przebiega na wprost
przez skrzy¿owanie, wówczas znakuje siê oœ drogi i
jej krawêdŸ na kierunku z pierwszeñstwem jak pokazano
na rys. 8.2.7.
Przyk³ad oznakowania skrzy¿owania czteroramiennego, na
którym wloty podporz¹dkowane s¹ jednokierunkowe i nie
jest z nich mo¿liwa jazda na wprost, pokazano na rys. 8.2.8.

Rys. 8.2.3. Oznakowanie skrzy¿owania zwyk³ego, czteroramiennego z wydzielonymi pasami ruchu dla
pojazdów skrêcaj¹cych w lewo

Rys. 8.2.2. Oznakowanie skrzy¿owania czteroramiennego
bez wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych
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Rys. 8.2.4. Oznakowanie skrzy¿owania czteroramiennego
bez wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych

Rys. 8.2.5. Oznakowanie skrzy¿owania trójwlotowego
w kszta³cie litery T
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Rys. 8.2.6. Oznakowanie skrzy¿owania trójramiennego w kszta³cie litery Y

Rys. 8.2.7. Oznakowanie skrzy¿owania zwyk³ego, na którym
droga z pierwszeñstwem nie przebiega na wprost

Rys. 8.2.8. Oznakowanie skrzy¿owania, na którym wloty
podporz¹dkowane s¹ jednokierunkowe
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bez krawê¿ników pokazano na rysunku 8.3.1, a skrzy¿owania trójramiennego w kszta³cie litery T na rysunku 8.3.2.
Przyk³ad bardziej skomplikowanego geometrycznie
skrzy¿owania skanalizowanego z krawê¿nikami pokazano na rysunku 8.3.3.

8.3. Skrzy¿owania skanalizowane
Skrzy¿owania skanalizowane wystêpuj¹ zazwyczaj na
drogach o dwóch jezdniach. Przyk³ad oznakowania
czteroramiennego skrzy¿owania skanalizowanego dróg

Rys. 8.3.1. Oznakowanie czteroramiennego skrzy¿owania skanalizowanego

Rys. 8.3.2. Oznakowanie trójramiennego skrzy¿owania skanalizowanego bez krawê¿ników
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Rys. 8.3.3. Oznakowanie skrzy¿owania skanalizowanego
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Przyk³ad oznakowania poziomego skrzy¿owania z ruchem
okrê¿nym o œrednicy do 40 m pokazano na rysunku 8.4.2.

8.4. Skrzy¿owanie z ruchem wokó³ wyspy
Oznakowanie poziome wlotów na skrzy¿owania, na których ruch odbywa siê wokó³ wyspy zale¿y od przyjêtych
zasad organizacji ruchu i powinno byæ zgodne z zasadami
okreœlonymi w punkcie 7.6.
Je¿eli na wlotach zosta³y zastosowane znaki pionowe C-12
„ruch okrê¿ny” ³¹cznie ze znakami A-7 „ust¹p pierwszeñstwa”, wówczas pojazdy na wlotach s¹ podporz¹dkowane
w stosunku do pojazdów znajduj¹cych siê w ruchu okrê¿nym i ka¿dy z wlotów znakuje siê zgodnie z zasadami
okreœlonymi w punkcie 7.6.2.2.
Przyk³ad oznakowania poziomego na skrzy¿owaniu z ruchem okrê¿nym o dwóch pasach ruchu o œredniej œrednicy
do 65 m pokazano na rysunku 8.4.1. Na przedstawionym
skrzy¿owaniu z ruchem wokó³ wyspy o dwóch pasach
ruchu nie wyznacza siê pasów ruchu.

Rys. 8.4.2. Oznakowanie skrzy¿owania z ruchem okrê¿nym
wokó³ wyspy o ma³ej œrednicy

8.5. Skrzy¿owania z sygnalizacj¹ œwietln¹
Oznakowanie poziome skrzy¿owañ z sygnalizacj¹
œwietln¹ zale¿y od ich rozwi¹zañ geometrycznych oraz
przyjêtych zasad organizacji ruchu na poszczególnych
wlotach. Przyk³ady oznakowania poziomego skrzy¿owañ z sygnalizacj¹ œwietln¹ pokazano na rysunkach
od 8.5.1 do 8.5.5.

Rys. 8.4.1. Oznakowanie skrzy¿owania z ruchem okrê¿nym
wokó³ wyspy o œrednicy do 65 m

Rys. 8.5.1. Oznakowanie skrzy¿owania zwyk³ego
z sygnalizacj¹ œwietln¹
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Rys. 8.5.2. Oznakowanie skrzy¿owania z sygnalizacj¹ œwietln¹ i wydzielonymi pasami ruchu dla pojazdów skrêcaj¹cych

Rys. 8.5.3. Oznakowanie trójramiennego skrzy¿owania z sygnalizacj¹ œwietln¹, dróg dwujezdniowych z szerokim pasem
dziel¹cym jezdnie
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Rys. 8.5.4.

Oznakowanie skrzy¿owania z ruchem okrê¿nym wokó³ wyspy centralnej i z sygnalizacj¹ œwietln¹
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Rys. 8.5.5. Przyk³ad zastosowania oznakowania poziomego na skrzy¿owaniu skanalizowanym z sygnalizacj¹ œwietln¹
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9. Liternictwo drogowe
9.1. Odmiana krótka (wymiary w cm)
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9.2. Odmiana d³uga (wymiary w cm)
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