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Za³¹cznik nr 1

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH
PIONOWYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
1. Warunki techniczne umieszczania
znaków drogowych

a) znaki wielkie (W)
– na autostradach, umieszczane przy jezdniach
g³ównych,
b) znaki du¿e (D)
– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach g³ównych,
– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
– oraz na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prêdkoœæ
jest wiêksza ni¿ 60 km/h,
c) znaki œrednie (S)
– na ³¹cznicach autostrad i dróg ekspresowych,
– na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
– na drogach powiatowych z wyj¹tkiem drogowskazów tablicowych,
d) znaki ma³e (M)
– na drogach gminnych,
– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
e) znaki mini (MI)
– na s³upkach przeszkodowych i tablicach kieruj¹cych,
– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalaj¹ na stosowanie znaków wiêkszych lub zastosowanie wiêkszych
znaków pogorszy³oby warunki widocznoœci pieszych na przejœciu dla pieszych,
– na w¹skich uliczkach zabytkowych miast.
Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje siê znaki o jedn¹ grupê wielkoœci wy¿sz¹
ni¿ stosowane na danym odcinku drogi (z wyj¹tkiem
robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad,
gdzie stosuje siê znaki wielkie).
Znaki A-7, B-20 powinny mieæ tak¹ sam¹ grupê wielkoœci jak znaki na drodze z pierwszeñstwem przejazdu
jednak nie mniejsz¹ ni¿ znaki œrednie.
Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach
przejœæ dla pieszych, w zale¿noœci od warunków widocznoœci, mog¹ byæ stosowane w grupach wielkoœci
ni¿szych ni¿ obowi¹zuj¹ce na danej drodze.
Je¿eli w opisach szczegó³owych wymiary znaków lub
tabliczek nie s¹ podane w zale¿noœci od grupy wielkoœci znaków, wówczas ten znak wystêpuje tylko w jednej
wielkoœci, przedstawionej na danym rysunku.
W zale¿noœci od wielkoœci znaków podstawowe wymiary
dla znaków kategorii A, B, C i D podane s¹ w tabeli 1.1.
Wielkoœci te nie dotycz¹ znaków w zwi¹zku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.

1.1. Przepisy ogólne
Przepisy za³¹cznika stosuje siê do znaków drogowych
pionowych umieszczanych na drogach twardych.
Na drogach gruntowych stosuje siê:
- znaki kierunku i miejscowoœci (drogowskazy, znaki
miejscowoœci),
- inne znaki w sytuacjach, gdy jest to niezbêdne dla
bezpieczeñstwa ruchu drogowego (oznakowanie
przejazdów kolejowych, czêœciowe lub ca³kowite zamkniêcia drogi).
Za³¹cznik okreœla dla znaków i tabliczek:
- wielkoœæ, wymiar i widocznoœæ znaków,
- barwy i odblaskowoœæ,
- liternictwo i stosowane napisy,
- zasady doboru typu folii na lica znaków w zale¿noœci od lokalizacji znaku,
- zasady umieszczania znaków na drodze,
- wzory barwne,
- konstrukcje znaków.
U¿yte w za³¹czniku okreœlenia oznaczaj¹:
a) „kategoria znaków” – znaki odpowiadaj¹ce podzia³owi literowemu od A do W, zawartemu w rozporz¹dzeniu w sprawie znaków i sygna³ów drogowych,
np. kategoria B - znaki zakazu,
b) „grupa znaków” – nale¿y rozumieæ znaki nale¿¹ce
do grupy wielkoœci okreœlonej w za³¹czniku, np. grupa znaków wielkich,
c) „odmiana znaku” :
– mutacje znaków o analogicznej treœci, np. odmiany znaku F-8 „objazd w zwi¹zku z zamkniêciem
drogi” F-9 „znak prowadz¹cy na drodze objazdowej”, F-21 „ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê”, F-22 „ograniczenia na pasie ruchu”,
– modu³owe odmiany znaków kategorii F, w zale¿noœci od liczby pasów ruchu,
– te same znaki, których znaczenie precyzuj¹ symbole lub napisy umieszczone na nich lub pod nimi,
np. odmiany znaku B-35 „zakaz postoju” z ró¿nymi napisami.

1.2. Wielkoœci, wymiary i widocznoœæ znaków
1.2.1. Wielkoœci i wymiary
Stosuje siê piêæ grup wielkoœci znaków ostrzegawczych,
zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowoœci, a mianowicie:
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Odstêpstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiarów zosta³y okreœlone w szczegó³owych opisach znaków.
Wymiary znaków kategorii E zale¿¹ od przyjêtej
wysokoœci pisma, rodzaju i wielkoœci symboli
oraz d³ugoœci i liczby nazw miejscowoœci na nich

umieszczanych, zgodnie z zasadami podanymi w
opisach szczegó³owych. Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegó³owe wymiary
wszystkich znaków podane s¹ w opisach szczegó³owych.

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

1.2.2. Widocznoœæ znaków
wykonania lic znaków nale¿y stosowaæ materia³y
odblaskowe. Typy materia³ów odblaskowych do
stosowania w zale¿noœci od miejsca ich lokalizacji i klasy drogi przedstawiono w tabeli 1.2.

Dla zapewnienia widocznoœci znaku z odleg³oœci
pozwalaj¹cej kieruj¹cemu pojazdem jego spostrze¿enie, odczytanie i prawid³ow¹ reakcjê, do

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowej u¿ytej na lica znaków w zale¿noœci od lokalizacji znaku drogowego - wymagania minimalne
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Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje
siê foliê odblaskow¹ typu 2 lub foliê pryzmatyczn¹.
Do wykonywania lic znaków umieszczanych nad jezdni¹ na autostradach i drogach ekspresowych stosuje siê
foliê pryzmatyczn¹. Zaleca siê stosowanie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic przeddrogowskazowych i drogowskazów umieszczanych obok jezdni
na autostradach i drogach ekspresowych oraz znaków
umieszczanych nad jezdni¹ na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, je¿eli nie jest
wykorzystana do umieszczenia znaku dla jad¹cych z
przeciwnego kierunku, powinna mieæ barwê szar¹. Na
odwrotnej stronie tarczy znaku nale¿y umieœciæ informacje zawieraj¹ce dane identyfikuj¹ce producenta
znaku, typ folii odblaskowej u¿ytej do wykonania lica
znaku, miesi¹c i rok produkcji znaku.
Dopuszcza siê stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej lub po-

marañczowej do wykonania lic znaków odblaskowych:
A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27 zlokalizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
b¹dŸ o du¿ej wypadkowoœci. Dopuszcza siê wykonywanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej lub pomarañczowej.

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

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

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorymetrem w geometrii pomiaru 45O / 0O dla 2O obserwatora, przy zastosowaniu standardowego, polichromatycznego Ÿród³a œwiat³a CIE D65 (zdefiniowanego w publikacji CIE nr 15.2 - 1986).
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Tabela 1.4. Wartoœci wspó³rzêdnych chromatycznoœci (x,y) punktów naro¿nych pól tolerancji barw i wspó³czynnika luminancji ß dla pow³ok kryj¹cych

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

Tabela 1.6. Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³czynnika odblasku R’ w [[cd/lx/m2] dla lic znaków wykonanych z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego Ÿród³a œwiat³a CIE typu A
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Tabela 1.7.

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

a w szczególnoœci tablic E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-14a
i E-20, zlokalizowanych na autostradzie. Dla lic wy¿ej wymienionych znaków wykonanych z folii pryzmatycznych
nale¿y zastosowaæ ni¿ej wymienione korekty wymiarów
podanych w tabelach 1.8 i 1.10 oraz w punkcie 1.4.3:
a) dla bia³ych liter i cyfr o wysokoœci 420 mm nale¿y
przyj¹æ odstêp miêdzy literami i cyframi:
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 126 mm,
zamiast 105 mm,
b) dla bia³ych liter i cyfr o wysokoœci 348 mm nale¿y
przyj¹æ odstêp miêdzy literami i cyframi:
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm
zamiast 87 mm,
c) dla niebieskich liter i cyfr o wysokoœci 348 mm,
umieszczanych na bia³ym tle, nale¿y przyj¹æ:
– gruboœæ elementów
gr = 1/6 d + 0,15 (1/6 d) = 66,7 mm zamiast 58 mm,
– odstêp pomiêdzy literami
o =1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm
zamiast 87 mm.
Napisy sporz¹dza siê ma³ymi literami. Do rozpoczynania napisów i nazw miejscowoœci stosuje siê
du¿e litery z wyj¹tkami podanymi na wzorach znaków, których dotycz¹. Przy nazwach d³ugich lub
z³o¿onych dopuszcza siê stosowanie skrótów, np.
Ostrów Wlkp. zamiast Ostrów Wielkopolski.
Cyfry wykonuje siê w wysokoœci liter du¿ych, z wyj¹tkami okreœlonymi w opisach szczegó³owych.
Odstêpy miêdzy literami w wyrazie oraz pomiêdzy
cyframi s¹ odmierzane na linii odmierzania odstêpów.

1.3.2. Odblaskowoœæ znaków
Minimalne wartoœci gêstoœci powierzchniowej wspó³czynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 i 2
naniesionych na lica znaków nowych zosta³y okreœlone
w tabelach 1.5 i 1.6.
Dla folii pryzmatycznych obowi¹zuj¹ wymagania jak
dla folii typu 2.
Szczegó³owe wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów folii s¹ okreœlone w aprobatach
technicznych.
Folie odblaskowe wszystkich typów u¿yte do wykonania lic znaków powinny spe³niaæ odpowiednio
wymagania podane w tabelach 1.3 i 1.5, 1.6, a pow³oki kryj¹ce powinny spe³niaæ odpowiednio wymagania
okreœlone w tabeli 1.4.
W zale¿noœci od typu folii odblaskowej u¿ytej do wykonania lica znaku wymagane wspó³czynniki odblasku
R’ dla znaków u¿ywanych w ca³ym okresie ich gwarantowanej trwa³oœci zosta³y okreœlone w tabeli 1.7.

1.4. Liternictwo znaków drogowych pionowych
1.4.1. Zasady ogólne
Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znaków
oraz na tablicach umieszczonych dla potrzeb ruchu
drogowego wykonuje siê literami i cyframi odpowiadaj¹cymi wzorom podanym w punkcie 1.4.3, z
wyj¹tkiem napisów umieszczonych na licach znaków kierunku i miejscowoœci wykonanych z folii
pryzmatycznych, w grupie wielkoœci „wielkie”,
7

Podstawow¹ jednostk¹ w systemie jest gruboœæ elementów liter i cyfr oznaczona jako jednostka
gruboœci „gr”.
Wszystkie inne elementy liter i cyfr oraz zestawionych z nich wyrazów i napisów podawane s¹ w
jednostkach gruboœci „gr” w sposób nastêpuj¹cy:
– wysokoœæ liter du¿ych i cyfr d = 6 gr,
– zasadnicza wysokoœæ liter ma³ych m = 4 gr,
– wysokoœæ wiersza pisma w = 8 gr,
– minimalna odleg³oœæ miêdzy wierszami, tzw. interlinia
i = 2 gr,
– wysokoœæ pasa pisma p = w + i = 10 gr.

Wykaz liter i cyfr z liniami korekcyjnymi przestawiono
na rys. 1.4.2.
Zestawienie szerokoœci liter, cyfr, znaków specjalnych
i odstêpów podano w tabelach 1.10 lit. a - d.
Dzia³anie systemu jest jednakowo sprawne przy ka¿dej wielkoœci liter tego samego typu ze wzglêdu na
proporcjonalnoœæ powiêkszenia.
Zestawienie wielkoœci liter u¿ywanych do wykonywania napisów podane jest w tabeli 1.8.
Grupy wielkoœci liter i cyfr stosowanych na znakach
kierunku i miejscowoœci podano w tabeli 1.9, a dla pozosta³ych kategorii znaków w opisach szczegó³owych.
Przyk³adowe obliczenia d³ugoœci napisu „£¹cko”
przedstawiono w tabeli 1.10 lit. e. D³ugoœæ napisu o
wysokoœci 210 mm (gr = 35 mm) wynosi: 21,99 x 35
= 769,65 mm ~77 cm (bez odstêpów od obwódki).
Odstêp poziomy miêdzy napisem a obwódk¹ powinien wynosiæ co najmniej 2 gr, zaœ odstêp pionowy
miêdzy pasem pisma a górn¹ obwódk¹ powinien byæ
nie mniejszy ni¿ wielkoœæ interlinii dla tego pasa pisma. Dolny pas pisma mo¿e przylegaæ bezpoœrednio
do dolnej obwódki.
Na znakach i tabliczkach stosuje siê s³ownictwo okreœlone w za³¹czniku w opisach szczegó³owych znaków.
Informacje s³owne nale¿y jednak stosowaæ w tych
przypadkach, w których przekazanie informacji za pomoc¹ symboli okreœlonych w za³¹czniku jest
niedostateczne (mo¿e budziæ w¹tpliwoœci).

1.4.2. Zasady tworzenia napisów
Litery i cyfry o odpowiedniej konstrukcji maj¹ swoje
sta³e „punkty odmierzania odstêpów” po³o¿one na „linii odmierzania odstêpów”. Linia ta przebiega na
wysokoœci 1 gr = 1/6 wysokoœci liter du¿ych „d”.
Odstêp miêdzyliterowy i miêdzy cyframi zawarty miêdzy punktami odmierzania odstêpów wynosi
„o” = 1,5 gr. Jednak dla napisów wykonywanych z folii
odblaskowej typu 3 odstêp miêdzyliterowy i miêdzy
cyframi nale¿y przyj¹æ „o” = 1,8 gr. Odstêp miêdzywyrazowy wynosi h = 3 „o” = 4,5 gr. Minimalny
odstêp miêdzy wyrazem a liczb¹ wynosi
x = min. 3 „o” = 4,5 gr.
Niektóre litery i cyfry maj¹ linie korekcyjne, które
s¹ oznaczone na ich rysunkach konstrukcyjnych
przez „k”.
Tabela 1.8. Wielkoœæ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)
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Tabela 1.9. Grupy wielkoœci liter i cyfr na znakach kategorii B, D, E, F i tabliczkach do znaków drogowych T

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

b) dla cyfr

d) dla odstêpów

e) przyk³ad obliczenia d³ugoœci napisu „£¹cko”

c) dla znaków specjalnych
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Rys. 1.4.1. Sposób zestawienia napisu

Rys. 1.4.2. Wykaz liter i cyfr, w których wystêpuj¹ linie korekcyjne
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1.4.3. Zestawienie liter i cyfr do kopiowania
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1.5. Umieszczanie znaków

1.5.2. Sposób umieszczania znaków

1.5.1. Zasady ogólne

Znaki umocowuje siê na konstrukcjach wsporczych, tj.
s³upkach, ramach, wysiêgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materia³ów trwa³ych, z wyj¹tkiem
betonu. Dopuszcza siê te¿ do umieszczania znaków wykorzystywanie s³upów linii telekomunikacyjnych, latarñ,
s³upów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz œcian
budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów in¿ynierskich. S³upki konstrukcji wsporczych powinny
mieæ przekrój ko³owy lub eliptyczny.
Nastêpny znak powinien byæ umieszczony za poprzedzaj¹cym w odleg³oœci co najmniej:
– 50 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
powy¿ej 90 km/h,
– 20 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
powy¿ej 60 km/h,
– 10 m na pozosta³ych drogach.
Je¿eli ze wzglêdów lokalnych istnieje koniecznoœæ zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym s³upku lub wysiêgniku,
mo¿na je umieszczaæ w uk³adzie pionowym lub poziomym.
Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znaków pokazano na rysunkach: 1.5.1 - 1.5.4.
Tarcze znaków powinny byæ odchylone w poziomie
od linii prostopad³ej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znaków powinno wynosiæ oko³o 5°
w kierunku jezdni. Jeœli znaki umieszczone s¹ na ³ukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nale¿y skorygowaæ
zale¿nie od wielkoœci promienia oraz od jego kierunku.
Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 1.5.5.

Znaki umieszcza siê:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdni¹, je¿eli dotycz¹ jad¹cych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczególnymi pasami ruchu, je¿eli dotycz¹
jad¹cych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:
a) samodzielnie, je¿eli dopuszczaj¹ to przepisy rozporz¹dzenia w sprawie znaków i sygna³ów drogowych,
b) jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których
jezdnie posiadaj¹ wiêcej ni¿ jeden pas ruchu, przy
czym jako obowi¹zkowe dotyczy to znaków kategorii A, B (z wyj¹tkiem znaków B-35 do B-38),
G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,
c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowi¹zkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b
oraz znaków kategorii G,
4) na jezdni, je¿eli droga jest zamkniêta dla ruchu lub
ruch na niej jest ograniczony,
5) na wysepkach w obrêbie skrzy¿owañ, je¿eli znak nakazu wskazuje obowi¹zek jazdy w okreœlonym kierunku.
Je¿eli znak po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem
znaku umieszczonego po prawej stronie to powinien
znajdowaæ siê w tym samym przekroju poprzecznym
drogi, chyba ¿e warunki lokalne to uniemo¿liwiaj¹ lub
przepisy za³¹cznika stanowi¹ inaczej.

Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk³adzie pionowym

Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwóch znaków w uk³adzie poziomym
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk³adzie pionowym

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znaków w uk³adzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

b) na ³uku poziomym w prawo

c) na ³uku poziomym w lewo

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

1.5.3. Odleg³oœæ znaków od jezdni oraz wysokoœæ
ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nale¿y umieszczaæ tak,
aby odleg³oœæ znaku od krawêdzi korony drogi by³a
nie mniejsza ni¿ 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku
gdy warunki terenowe nie pozwalaj¹ na umieszczenie znaku poza koron¹ drogi, znak powinien byæ
umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu
w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,50 m od krawêdzi
jezdni,
b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) - w odleg³oœci nie
mniejszej ni¿ 0,50 m od krawêdzi pobocza bitumicznego.
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Rys. 1.5.6. Odleg³oœæ znaków od krawêdzi jezdni:

a) na drodze

c) na ulicy

b) w pasie dziel¹cym jezdnie drogi dwujezdniowej

d) na drodze, wzd³u¿ której biegnie linia tramwajowa

Odleg³oœæ znaku od jezdni mierzy siê w poziomie
od krawêdzi jezdni (wystaj¹cy krawê¿nik drogowy
typu miejskiego wlicza siê do chodnika) do najbli¿szego skrajnego punktu tarczy znaku (trójk¹ta, ko³a,
kwadratu, prostok¹ta) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odleg³oœci znaków od krawêdzi jezdni pokazane na
rys. 1.5.6 powinny byæ zachowane równie¿ w stosunku do znaków, np. nakazu lub drogowskazów w
kszta³cie strza³y, które mog¹ byæ umieszczane równolegle do krawêdzi jezdni. Odleg³oœæ mierzy siê
wówczas do powierzchni czo³owej znaku lub jego
krawêdzi w miejscu najbli¿szym jezdni.
Wysokoœæ umieszczenia znaku powinna byæ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedn¹ z zasadniczych okolicznoœci, które nale¿y uwzglêdniaæ, jest ruch pieszych, dla
których znak zbyt nisko ustawiony mo¿e stanowiæ
istotn¹ przeszkodê.
Wysokoœæ umieszczania znaków (dolnej krawêdzi
lub najni¿ej po³o¿onego jej punktu) podano w tabeli 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokoœci
te nie dotycz¹ znaków umieszczanych przez policjê w zwi¹zku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

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

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

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

d) E-3 na drogach

e) G-1 na drogach

g) dwóch na jednym s³upku na drogach innych ni¿ ulice

f) na lub za urz¹dzeniami bezpieczeñstwa ruchu
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h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

i) wspólnie z sygnalizatorem na ulicach

j) kategorii A, B, C, D, F, G

k) dwóch na jednym s³upku na ulicach

l) nad jezdni¹
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Tabela 1.11. Wysokoœæ umieszczania znaków

ni z zachowaniem skrajni dla odpowiedniego rodzaju dróg.
Na tablicach, na których umieszczane s¹ znaki o
rysunku ci¹g³ym zmiana nadawanego znaku mo¿e
byæ realizowana poprzez zmianê po³o¿enia elementów ruchomych w postaci graniastos³upów o
podstawie trójk¹tnej, p³aszczyzny z pasków blaszanych lub taœmy, dziêki czemu nadawaæ mo¿na od
trzech do piêciu ró¿nych symboli. Barwy i wymiary tych znaków s¹ identyczne jak dla znaków
sta³ych.

1.6. Znaki o zmiennej treœci
1.6.1. Zasady ogólne
Znaki o zmiennej treœci s¹ uzupe³nieniem znaków
sta³ych o niezmiennej treœci i formie. Rozró¿nia siê
dwie odmiany znaków o zmiennej treœci:
– o rysunku ci¹g³ym,
– w postaci nieci¹g³ej (œwietlne).
Znaki o zmiennej treœci umieszcza siê nad pasami
ruchu na konstrukcjach bramowych lub obok jezd24

Znaki w postaci nieci¹g³ej (œwietlne) charakteryzuj¹ siê
tym, ¿e symbol lub napisy, jakie s¹ na nich przedstawiane, s¹ w postaci punktów œwietlnych (¿arówek, diod
elektroluminescencyjnych lub soczewek œwiat³owodów). Ze wzglêdu na mo¿liwoœci techniczne,
widocznoœæ symbolu i potrzeby eksploatacyjne, znaki
te nadaj¹ sygna³y bêd¹ce odwrotnoœci¹ znaków sta³ych pod wzglêdem barwy t³a i symbolu lub napisu.
Zmiana pokazywanego znaku nastêpuje poprzez wygaszanie b¹dŸ zapalanie poszczególnych sekcji
elementów œwietlnych.
W czasie, gdy tablica nie nadaje ¿adnego znaku, nie mo¿e
byæ na niej widoczny ¿aden symbol. W okresie nadawania zamierzonego znaku, na tablicy nie mog¹ pojawiaæ
siê ¿adne inne niezamierzone symbole i kszta³ty.

ny zapewniaæ biern¹ lub czynn¹ ochronê przed przeci¹¿eniem termicznym oraz przed pora¿eniem
elektrycznym przy zachowaniu wymogów okreœlonych
w odpowiedniej normie. Tablice powinny byæ sprawne
w temperaturach od -40 do +40°C, mieæ odpornoœæ na
penetracjê wody i py³ów o stopniu IP54. Materia³y u¿yte
do ich wytworzenia powinny zapewniaæ osi¹ganie zamierzonych efektów pod wzglêdem przeznaczenia,
odpornoœci na skrêcanie (wraz z elementem zawiesia) i
parcie wiatru. Obudowa tablic powinna zapobiegaæ
powstawaniu odbiæ œwiat³a mog¹cych powodowaæ
oœlepianie uczestników ruchu.
¯ywotnoœæ tablicy powinna wynosiæ co najmniej 10 lat;
dopuszczalny spadek sprawnoœci znaku w ci¹gu okresu ¿ywotnoœci nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 25%. W okresie
¿ywotnoœci obudowa i konstrukcja tablicy nie mo¿e
nosiæ œladów korozji ani przedwczesnego zu¿ycia.
Okres minimalnej ¿ywotnoœci nie dotyczy materia³ów
podlegaj¹cych normalnie szybszemu zu¿yciu.
Symbole i napisy wystêpuj¹ce na znakach aktywnych okreœla siê w odniesieniu do pola równowa¿nego, które
równe jest równowa¿nej powierzchni elementów czynnych (utworzonej przez liniê ci¹g³¹ zamkniêt¹ opisan¹
na elementach œwiec¹cych siê).

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

1.6.3.2. Klasy znaków nieci¹g³ych
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce klasy znaków nieci¹g³ych:
– klasa D1, o k¹cie rozsy³u strumienia œwietlnego w
poziomie wynosz¹cym ± 5°
– klasa D2, o k¹cie rozsy³u ±7,5°,
– klasa D3, o k¹cie rozsy³u ±10°.
Znaki œwietlne klasy D1 stosuje siê prostych odcinkach
dróg oraz na ³ukach o promieniu wiêkszym lub równym 2500 m. Znaki œwietlne klasy D2 stosuje siê na
³ukach o promieniu mniejszym ni¿ 2500 m. Znaki
œwietlnej klasy D3 stosuje siê w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie widocznoœci znaku z ró¿nych
kierunków, np. w rejonie skrzy¿owañ, na wêz³ach itp.

1.6.3. Znaki œwietlne o rysunku nieci¹g³ym
(nieci¹g³e)
1.6.3.1. Charakterystyka techniczna

1.6.3.3. Charakterystyka œwietlna znaków

Znaki œwietlne o rysunku nieci¹g³ym -znaki nieci¹g³e
podzieliæ mo¿na na znaki odpowiadaj¹ce barw¹ i kszta³tem odpowiednim znakom statycznym oraz znaki
przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku na tablicach o
zmiennej treœci. Stosuje siê tu pewne uproszczenie formy symbolu oraz zamianê barwy t³a z bia³ego (¿ó³tego)
na czarny i barwy symboli z czarnego na bia³y (¿ó³ty).
Obrze¿a znaków zakazu i znaków ostrzegawczych s¹
czerwone; inne znaki mog¹ wystêpowaæ w barwie niebieskiej w po³¹czeniu z dowoln¹ inn¹ barw¹ stosowan¹
na znakach drogowych.
Konstrukcja tablic ze znakami nieci¹g³ymi powinna
zapewniaæ ³atwoœæ obs³ugi, utrudniaæ dostêp osobom niepowo³anym, umo¿liwiaæ po³¹czenie roz³¹czalne poprzez odpowiedni interfejs. Znaki powin-

Dla zapewnienia prawid³owego odczytu znaku konieczne jest zapewnienie odpowiedniego stosunku œredniej
jasnoœci punktu dla wszystkich jednobarwnych punktów znaku do œredniej jasnoœci 10% wszystkich punktów
znaku w przedziale [0,8 … 1,2].
Kontrast znaków œwietlnych (stosunek gêstoœci œwiat³a
znaku do gêstoœci œwiat³a otoczenia) nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 5 : 1.
Odstêp miêdzy punktami œwietlnymi dla piktogramów
i napisów nie powinien przekraczaæ 1/10 wysokoœci pisma oraz 1/7 w przypadku kszta³tów i konturów.
W zakresie chromatycznoœci znaki œwietlne powinny
byæ zgodne z tabelami 1.12 i 1.13, odpowiadaj¹cymi
klasom D1 i D2.
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Tabela 1.12. Chromatycznoœæ znaków œwietlnych o klasie D1

Tabela 1.13. Chromatycznoœæ znaków œwietlnych o klasie D2
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W przypadku znaków opartych na elementach œwietlnych (diody elektroluminescencyjne, ciek³e kryszta³y,
œwiat³owody) konieczne jest zapobie¿enie niepo¿¹danej emisji œwiat³a.
Konieczne jest zapewnienie mo¿liwoœci dostrajania jaskrawoœci (luminancji) oœwietlenia ze Ÿród³a
zewnêtrznego lub wewnêtrznego tablicy o zmiennej treœci do warunków otoczenia dla utrzymania odpowiedniego
poziomu i wspó³czynnika luminancji. Urz¹dzenia do regulacji powinny znajdowaæ siê wewn¹trz znaku lub w
zewnêtrznym urz¹dzeniu (systemie) steruj¹cym tablic¹
o zmiennej treœci.

– du¿e (B) - stosowane na drogach dwujezdniowych,
– œrednie (C) - stosowane na drogach na obszarze
zabudowanym,
– ma³e (D) - stosowane na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.
Podstawowe wymiary dla poszczególnych klas znaków aktywnych oraz wielkoœci stosowanych symboli
podane zosta³y w tabelach 1.14 i 1.15 oraz na rysunkach 1.6.1, 1.6.2.
Wszystkie wymiary obejmuj¹ pole równowa¿ne. Podane wartoœci odstêpów d s¹ wartoœciami minimalnymi.
Zaleca siê, by szerokoœæ czerwonego obrze¿a na znaku okr¹g³ym i trójk¹tnym by³a równa szerokoœci
obrze¿a symbolu okr¹g³ego lub trójk¹tnego wewn¹trz
znaku. Przyk³ady znaków œwietlnych pokazano na rys
1.6.3.

1.6.4. Wymiary znaków œwietlnych
Rozró¿nia siê cztery grupy wielkoœci znaków œwietlnych:
– wielkie (A) - stosowane na autostradach i drogach
ekspresowych,

Tabela 1.14. Podstawowe wymiary znaków okr¹g³ych (wymiary podano w mm)

Uwagi:

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

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

Uwagi:

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

Rys. 1.6.2. Wymiary znaków trójk¹tnych

Rys. 1.6.3. Przyk³ady znaków œwietlnych:

a) znak œwietlny A-19

b) znak œwietlny A-21

c) znak œwietlny A-32

d) znak œwietlny A-33

e) znak œwietlny A-34

f) znak œwietlny B-25

g) znak œwietlny B-26

h) znak œwietlny B-33

i) znak œwietlny B-42
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nym nie mog¹ nadawaæ ¿adnego sygna³u œwietlnego. Podczas nadawania sygna³ów œwietlnych nie
dopuszcza siê pojawiania niepo¿¹danych znaków i
refleksów œwietlnych, mog¹cych zniekszta³ciæ lub zafa³szowaæ treœæ przekazywanego komunikatu.
Oprócz czêœci zmiennowskazaniowej tablice mog¹
byæ wyposa¿one w napisy sta³e, zwi¹zane np. z ewidencj¹ (nie mog¹ byæ one jednak widoczne dla
kieruj¹cych) oraz napisy tworz¹ce sta³¹, niezmienn¹
czêœæ przekazywanej informacji. Konieczne jest jednak, aby napis ten by³ równie widoczny jak napis
zmienny. Zaleca siê jednak, by równie¿ niezmienne
czêœci informacji przekazywane by³y kieruj¹cym w
postaci œwietlnej.
Treœæ komunikatów nadawanych na tablicach tekstowych o zmiennej treœci dotyczyæ mo¿e np.
uprzedzenia o zbli¿aniu siê do miejsca poboru op³at
na autostradzie, o opóŸnieniach w ruchu spowodowanych zatorami, o mo¿liwoœci objazdu miejsca
nieprzejezdnego, o zaistnia³ych wypadkach i temu
podobnych sytuacjach chwilowych i zmiennych w
czasie, dla których nie jest uzasadnione, ani mo¿liwe stawianie znaku sta³ego lub tablicy ze znakiem o
zmiennej treœci. Zaleca siê podawanie czasu ukazania siê podawanej informacji.

1.6.5. Zasady stosowania tablic tekstowych
o zmiennej treœci
Oprócz tablic ze znakami o zmiennej treœci stosuje
siê tak¿e tablice tekstowe o zmiennej treœci. Tablice
te umieszcza siê na konstrukcjach bramowych nad
pasami ruchu lub obok jezdni w miejscach o du¿ym
prawdopodobieñstwie zaistnienia sytuacji wymuszaj¹cych bie¿¹ce przekazywanie kieruj¹cym zmiennych
informacji tekstowych w czasie rzeczywistym.
Wielkoœæ jednej matrycy znaku graficznego wynosi
5 kolumn i 7 rzêdów; wymiary tablicy zale¿¹ od charakteru drogi, dla której tablice s¹ przeznaczone i od
wielkoœci znaku. Zaleca siê, aby d³ugoœæ i wysokoœæ
tablicy by³y odwrotnie proporcjonalnymi wielokrotnoœciami wysokoœci i szerokoœci matrycy, np. d³ugoœæ
- 70, wysokoœæ - 50, przy czym nie trzeba zachowywaæ niezmiennoœci stosunku d³ugoœæ - wysokoœæ, np.
d³ugoœæ - 350, wysokoœæ - 100.
Wymiary znaków alfanumerycznych dla poszczególnych grup wielkoœci znaków, stosowanych
zgodnie z punktem 1.6.4, podane zosta³y w tabeli
1.16. Zasady tworzenia napisów pokazano na
rys.1.6.4. Przyk³ad tablicy tekstowej o zmiennej
treœci pokazano na rys.1.6.5. Matryce w stanie bier-

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

Rys. 1.6.4.

Metoda okreœlania marginesu dla zachowania czytelnoœci tekstu na tablicy o zmiennej treœci
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Nie dopuszcza siê przekazywania za poœrednictwem tablic tekstowych o zmiennej treœci informacji mog¹cych
spowodowaæ rozproszenie uwagi kieruj¹cych, ani te¿
¿adnych innych nie bêd¹cych bezpoœrednio zwi¹zanych z ruchem drogowym i jego bezpieczeñstwem.

Kolorystyka napisów ograniczona jest do dwóch barw:
czarnej dla t³a i bia³ej dla napisów. Nie dopuszcza siê
stosowania ma³ych liter w nadawanych komunikatach
tekstowych.

Rys. 1.6.5.

Przyk³adowy uk³ad matryc znakowych na tablicy tekstowej o zmiennej treœci

Rys. 1.6.6.

Przyk³ad tablicy o zmiennej treœci umieszczonej nad autostrad¹
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Znaki ostrzegawcze maj¹ kszta³t trójk¹ta równobocznego o wymiarach oznaczonych na rysunku 2.1.1.1 i
okreœlonych w tabeli 2.1. Rysunki konstrukcyjne zosta³y przedstawione w rozdziale 9.
Znaki ostrzegawcze umieszcza siê wierzcho³kiem trójk¹ta do góry, z wyj¹tkiem znaku A-7, którego
wierzcho³ek powinien byæ skierowany ku do³owi.

2. Znaki ostrzegawcze
2.1. Zasady ogólne
2.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków
Znaki ostrzegawcze stosuje siê w celu uprzedzenia o
takich miejscach na drodze, w których kieruj¹cy powinni zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, ze wzglêdu
na wystêpuj¹ce lub mog¹ce wystêpowaæ w tych miejscach niebezpieczeñstwo.
Znaki ostrzegawcze stosuje siê nie tylko w miejscach,
gdzie wystêpuje ono stale, np. zakrêt, zwê¿enie jezdni, stromy zjazd, ale równie¿ tam, gdzie wystêpuje ono
okresowo zale¿nie od okolicznoœci, pory dnia, roku,
itp. (przed skrzy¿owaniami lub miejscami pojawiania
siê dzieci albo zwierz¹t na drodze).
Analizuj¹c potrzebê zastosowania znaków ostrzegawczych nale¿y te¿ przewidywaæ, jakie miejsca mog¹ byæ
niebezpieczne w wyniku zmieniaj¹cych siê warunków
na drodze.
Nale¿y uwzglêdniaæ charakter drogi i jej po³o¿enie.
Znaki ostrzegawcze maj¹ szczególne znaczenie na drogach o dopuszczalnej du¿ej prêdkoœci i dlatego
powinny byæ tak umieszczone, aby odpowiednio
wczeœnie uprzedzaæ o niebezpieczeñstwie.
Tabela 2.1.

Rys. 2.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków ostrzegawczych

Wymiary znaków ostrzegawczych (w mm)

boru takiego miejsca jego umieszczenia, aby by³ widoczny dla kieruj¹cych z jak najwiêkszej odleg³oœci.
Im wiêksza jest dopuszczalna prêdkoœæ na danym odcinku drogi, tym dalej nale¿y umieszczaæ znak od
miejsca niebezpiecznego.
Zaleca siê, aby odleg³oœæ znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych ni¿ej dopuszczalnych prêdkoœci na
drodze wynosi³a:
– dla v ≥ 100 km/h
300 m,
– dla v = 90 km/h
250 m - 300 m,
– dla v = 80 km/h
200 m - 250 m,
– dla v = 70 km/h
150 m - 200 m,
– dla v ≤ 60 km/h
50 m - 100 m.

2.1.2. Odleg³oœæ znaków ostrzegawczych od
miejsc niebezpiecznych
Odleg³oœæ umieszczania znaków ostrzegawczych od
wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna byæ
dostosowana do dopuszczalnej prêdkoœci na drodze i
wynosiæ:
a) 150 - 300 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci
powy¿ej 60 km/h,
b) do 100 m na pozosta³ych drogach, z wyj¹tkiem znaku A-7, który umieszcza siê wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 2.2.8.
Mo¿liwoœæ umieszczenia znaków w podanych granicach nale¿y wykorzystaæ w szczególnoœci do wy31

Je¿eli dla wyje¿d¿aj¹cych z drogi poprzecznej d³ugoœæ
odcinka niebezpiecznego jest wiêksza ni¿ 500 m, wówczas bezpoœrednio za skrzy¿owaniem nale¿y powtórzyæ
znak ostrzegawczy z tabliczk¹ T-2 (rys. 2.1.4.1) z odpowiednio zmniejszonymi danymi o d³ugoœci tego
odcinka. Przyk³ad oznakowania odcinka niebezpiecznego drogi, na którym wystêpuje skrzy¿owanie
przedstawiono na rys. 2.1.4.3.

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

Rys. 2.1.3.1. Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 (rys. 2.1.3.1) podaje rzeczywist¹ odleg³oœæ
znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Tabliczkê T-1 umieszcza siê pod znakiem ostrzegawczym
w przypadku, gdy ze wzglêdów lokalnych nie mo¿na
umieœciæ znaku w odleg³oœci okreœlonej w punkcie 2.1.2
oraz pod znakiem dodatkowym umieszczonym w odleg³oœci wiêkszej ni¿ okreœlone w punkcie 2.1.2.
Rzeczywist¹ odleg³oœæ podaje siê w metrach, z dok³adnoœci¹ do 10 m.
2.1.4. Tabliczki T-2 i T-3

Rys. 2.1.4.1.

Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 (rys. 2.1.4.1) podaje d³ugoœæ odcinka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo. Stosuje siê
j¹ ze znakami ostrzegawczymi, w celu poinformowania, ¿e niebezpieczeñstwo, o którym ostrzegaj¹ te znaki
powtarza siê lub wystêpuje na odcinku drogi o d³ugoœci przekraczaj¹cej 0,5 km. D³ugoœæ tego odcinka
podaje siê w km z jedn¹ cyfr¹ po przecinku z dok³adnoœci¹ do 0,5 km.
Rys. 2.1.4.3.

Rys. 2.1.4.2. Tabliczka T-3

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

2.2. Opisy szczegó³owe

Tabliczk¹ T-3 (rys. 2.1.4.2) oznacza siê koniec odcinka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, je¿eli
zastosowano znak z tabliczk¹ T-2.
W przypadku gdy tabliczkê T-2 zastosowano ze znakiem
A-3 lub A-4, znaku z tabliczk¹ T-3 nie nale¿y stosowaæ, je¿eli mia³by on byæ umieszczony w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 500 m od nastêpnego znaku ostrzegaj¹cego, uprzedzaj¹cego o niebezpiecznych zakrêtach,
umieszczonego zgodnie z zasadami podanymi w punktach 2.2.1 − 2.2.4.

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

2.2.2. Niebezpieczny zakrêt w lewo

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

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

Znak A-2 „niebezpieczny zakrêt w lewo” (rys. 2.2.2.1)
stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹cego ³uku poziomego, na którym droga skrêca w lewo.
Pozosta³e zasady stosowania tego znaku s¹ analogiczne
jak dla znaku A-1.
2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w
prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w prawo” (rys. 2.2.3.1) stosuje siê wówczas, gdy odleg³oœæ od
koñca pierwszego, wymagaj¹cego oznakowania ³uku, na
którym droga skrêca w prawo do pocz¹tku drugiego, wymagaj¹cego oznakowania ³uku jest mniejsza ni¿ 300 m.
Nie ma znaczenia czy drugi ³uk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym. Pozosta³e zasady stosowania tego
znaku s¹ analogiczne jak dla znaku A-1.
Je¿eli konieczne jest oznakowanie trzech ³uków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o d³ugoœci mniejszej
ni¿ 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza siê tabliczkê T-4
(rys. 2.2.3.2). Gdy takich ³uków jest wiêcej ni¿ trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza siê tabliczkê T-2.
Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zale¿noœci od
przechy³ki i promienia ³uku, przy 450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje siê tak¿e je¿eli na ³uku dochodzi
do czêstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje
siê na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga
nie jest ulic¹ a dopuszczalna prêdkoœæ na niej jest wiêksza od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje siê w przypadkach
uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo z³a widocznoœæ drogi, ³uk o zwrocie powy¿ej 75O.

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

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

Rys. 2.2.3.3.

Tabliczka T-5

Pozosta³e zasady oznakowania odcinka drogi, na której wystêpuj¹ wiêcej ni¿ dwa ³uki wymagaj¹ce
oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o d³ugoœci mniejszej ni¿ 300 m, s¹ analogiczne jak
dla innych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i
T-3 i opisane s¹ w punkcie 2.1.4.
£uki o du¿ych k¹tach zwrotu lub ograniczonej widocznoœci nale¿y oznakowywaæ tablicami prowadz¹cymi na
³uku wed³ug zasad podanych w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
Ograniczenia prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 stosuje siê je¿eli:
– parametry ³uku (promieñ, przechy³ka, szorstkoœæ nawierzchni, warunki widocznoœci) wymagaj¹ zmniejszenia prêdkoœci,
– w serii ³uków wystêpuje ³uk o parametrach szczególnie odbiegaj¹cych od parametrów pozosta³ych
³uków,
– istniej¹ce oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu okazuj¹ siê
niewystarczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na ³uku.
2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w
lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

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

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi zakrêtami
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2.2.5. Skrzy¿owanie dróg

Rys. 2.2.6.2.
Rys. 2.2.5.1. Znak A-5

Znak A-6b

b) znak A-6b „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po prawej stronie” (rys. 2.2.6.2) wówczas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje
po prawej stronie drogi z pierwszeñstwem,

Znak A-5 „skrzy¿owanie dróg” (rys. 2.2.5.1) stosuje
siê przed skrzy¿owaniem dróg, z których ¿adnej nie
nadano pierwszeñstwa (pkt 2.2.6).
Znak A-5 stosuje siê w obszarze zabudowanym je¿eli:
– na skrzy¿owaniu wystêpuje wlot drogi, która na poprzedzaj¹cym odcinku ma pierwszeñstwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c A-6d lub A-6e,
– w przypadkach, gdy skrzy¿owanie mo¿e nie byæ
wystarczaj¹co postrzegane przez kieruj¹cych lub
geometria skrzy¿owania mo¿e sugerowaæ inne
zasady pierwszeñstwa.
Zasadê nie nadawania pierwszeñstwa na skrzy¿owaniu stosuje siê w szczególnoœci na drogach klas L i D, je¿eli
natê¿enia ruchu na wlotach s¹ du¿o mniejsze ni¿ ich przepustowoœæ i zapewniony jest dostateczny poziom swobody
ruchu. Rozwi¹zanie takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5
umieszcza siê na wszystkich wlotach na skrzy¿owanie.
Dopuszcza siê stosowanie znaku A-5 przed skrzy¿owaniem
dwóch dróg gruntowych, je¿eli uzasadnia to natê¿enie i
struktura ruchu, a tak¿e gdy nawierzchnia umo¿liwia jazdê
pojazdów samochodowych z prêdkoœci¹ 30 - 40 km/h.

Rys. 2.2.6.3. Znak A-6c

c) znak A-6c „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po lewej stronie” (rys. 2.2.6.3) wówczas, gdy droga podporz¹dkowana wystêpuje po
lewej stronie drogi z pierwszeñstwem,
Uwzglêdniaj¹c klasê dróg pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ
drogom w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1) drogi ekspresowe,
2) drogi krajowe oznaczone numerem szlaku miêdzynarodowego,
3) pozosta³e drogi krajowe,
4) drogi wojewódzkie,
5) drogi powiatowe,
6) drogi gminne.
Na skrzy¿owaniach dróg o tej samej funkcji pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ drogom o wiêkszym natê¿eniu
ruchu, drogom, po których przebiegaj¹ linie komunikacji
publicznej i drogom, którym nadanie pierwszeñstwa jest
uzasadnione cechami geometrycznymi skrzy¿owania.
O ile to mo¿liwe, pierwszeñstwo nale¿y nadawaæ d³u¿szym ci¹gom dróg.
Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê na drogach, które na
skrzy¿owaniu przebiegaj¹ w linii prostej, w³¹czaj¹c w to
równie¿ przebieg drogi w ³uku.
Je¿eli droga z pierwszeñstwem przejazdu zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, wówczas zamiast znaków
A-6a ÷ A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, stosuje siê znak D-1 (rys.5.2.1.1) z odpowiedni¹ odmian¹
tabliczki T-6a pokazuj¹c¹ przebieg drogi z pierwszeñstwem i dróg podporz¹dkowanych - zgodnie z
zasadami okreœlonymi w punkcie 5.2.1.3.

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

Rys. 2.2.6.1. Znak A-6a

a) znak A-6a „skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po obu stronach” (rys. 2.2.6.1) wówczas, gdy drogi podporz¹dkowane wystêpuj¹
po obu stronach drogi z pierwszeñstwem,
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Dopuszcza siê stosowanie znaków A-6a − A-6c w obszarze zabudowanym:
– gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeñstwa drodze
na pojedynczym skrzy¿owaniu,
– na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h.
Znaki A-6 mog¹ byæ umieszczane tylko wówczas, gdy
na drodze podporz¹dkowanej ustawiono znak A-7 lub
B-20.
Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje siê niezale¿nie od tego
pod jakim k¹tem droga podporz¹dkowana ³¹czy siê z
drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu.
Je¿eli przed skrzy¿owaniem jest umieszczona tablica
przeddrogowskazowa, to znak A-6 nale¿y umieszczaæ
nad t¹ tablic¹ wed³ug zasad okreœlonych w punkcie
6.3.1.1.

Rys. 2.2.6.4.

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

Tabliczka T-6b

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

a) dwie drogi podporz¹dkowane po przeciwnych stronach

b) dwie drogi podporz¹dkowane po jednej stronie

36

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

Rys. 2.2.7.3.

c) trzy drogi podporz¹dkowane na przemian po przeciwnych
stronach

2.2.7.

Znak A-6e

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

Wlot drogi jednokierunkowej

2.2.8. Ust¹p pierwszeñstwa

Rys. 2.2.7.1.

Znak A-6d

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

Rys. 2.2.8.1. Znak A-7

Znak A-7 „ust¹p pierwszeñstwa” (rys. 2.2.8.1) umieszcza
siê na drodze podporz¹dkowanej przed skrzy¿owaniem z
drog¹ z pierwszeñstwem.
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przejazdu na skrzy¿owaniu (rys. 2.2.8.3), której zasady stosowania okreœlono w punkcie 5.2.1.3.
W razie koniecznoœci zmiany pierwszeñstwa przejazdu,
na wlotach, które po wprowadzeniu zmiany utrac¹ pierwszeñstwo, nale¿y umieœciæ znaki D-48 wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 5.2.54.

Znak A-7 mo¿e byæ umieszczany tak¿e w innych miejscach przecinania siê kierunków ruchu gdzie obowi¹zek
ust¹pienia pierwszeñstwa wynika z przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym (wyjazd z obiektów). Gdy
na drodze podporz¹dkowanej nie s¹ spe³nione warunki widocznoœci, wówczas zamiast znaku A-7 powinien
byæ umieszczony znak B-20, którego zasady stosowania okreœlono w punkcie 3.2.21.
Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzy¿owaniem nie
mog¹ wystêpowaæ samodzielnie, lecz tylko z odpowiednimi znakami (A-6 lub D-1) na drodze z pierwszeñstwem
przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed
skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.
Znak A-7 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko skrzy¿owania i nie dalej ni¿:
– 50 m - na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej
60 km/h,
– 25 m - na pozosta³ych drogach.
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h,
znak A-7 nale¿y poprzedziæ w odleg³oœci od 150 do 300
m znakiem A-7 z tabliczk¹ T-l. Przyk³ad tak oznakowanego skrzy¿owania pokazano na rysunku 2.2.8.2.

Rys. 2.2.8.3. Tabliczka T-6c

2.2.9. Skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym

Rys. 2.2.9.1. Znak A-8

Znak A-8 „skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym” (rys. 2.2.9.1)
stosuje siê przed skrzy¿owaniami, na których ruch odbywa siê po obwiedni wyspy (z wyj¹tkiem tramwajów, które
mog¹ przecinaæ wyspê), a które s¹ oznakowane znakami
C-12. Znak A-8 stosuje siê g³ównie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy
skrzy¿owanie z ruchem okrê¿nym wystêpuje na drodze
oznakowanej wczeœniej jako droga z pierwszeñstwem i
nie jest widoczne z dostatecznej odleg³oœci.
2.2.10. Przejazd kolejowy z zaporami

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

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

Rys. 2.2.10.1. Znak A-9

Znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” (rys. 2.2.10.1)
stosuje siê przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykaj¹cymi ca³¹ szerokoœæ jezdni (kategoria A) lub
pó³zaporami zamykaj¹cymi wjazd na przejazd (kategoria B).
Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje siê s³upki wskaŸnikowe G-1, a mianowicie:
1) z trzema kreskami, znak G-la (rys. 2.2.10.2) umieszczany pod tarcz¹ znaku ostrzegawczego,
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2) z dwiema kreskami, znak G-lb (rys. 2.2.10.3) umieszczany na 2/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od przejazdu,
3) z jedn¹ kresk¹, znak G-lc (rys. 2.2.10.4) umieszczany
na 1/3 odleg³oœci znaku ostrzegawczego od przejazdu.

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

Rys. 2.2.10.5. Znak G-1d
Rys. 2.2.10.2. Znak G-la

Rys. 2.2.10.6. Znak G-1e
Rys. 2.2.10.3. Znak G-lb

Rys. 2.2.10.7. Znak G-1f

Je¿eli na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h
widocznoœæ przejazdu z drogi jest mniejsza ni¿ 100 m oraz
na jezdniach jednokierunkowych, znak A-9 ze s³upkami
wskaŸnikowymi umieszcza siê tak¿e po lewej stronie jezdni,
z tym ¿e po tej stronie stosuje siê s³upki wskaŸnikowe G-1d
(rys. 2.2.10.5), G-1e (rys. 2.2.10.6) i G-1f (rys. 2.2.10.7).

Rys. 2.2.10.4. Znak G-lc

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

Tabela 2.2. Odleg³oœæ s³upków wskaŸnikowych od przejazdu kolejowego
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Rys. 2.2.10.8. Oznakowanie przejazdów kolejowych po³o¿onych w ró¿nych odleg³oœciach od skrzy¿owania:

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

a) od 150 do 300 m

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

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

Rys. 2.2.11.1. Znak A-10

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

e) poni¿ej 100 m i nadaniu pierwszeñstwa drodze prowadz¹cej do skrzy¿owania, na którym zmienia siê kierunek
z pierwszeñstwem

Je¿eli odleg³oœæ znaku ostrzegawczego od przejazdu
kolejowego jest mniejsza ni¿ podana w tabeli 2.2:
– w kolumnie I, a mieœci siê w przedziale podanym w
kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza siê s³upek wskaŸnikowy G-1b, w po³owie odleg³oœci od przejazdu s³upek G-1c,
– w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym
umieszcza siê s³upek wskaŸnikowy G-1c; wówczas
znak A-9 i s³upek wskaŸnikowy G-1f nale¿y umieœciæ równie¿ po lewej stronie drogi.
Je¿eli droga biegnie równolegle do linii kolejowej, w
odleg³oœci mniejszej ni¿ podano w kolumnie II tabeli
2.2, przed skrzy¿owaniami z drogami przecinaj¹cymi
liniê kolejow¹ nale¿y umieœciæ tablicê przeddrogowskazow¹, na której na symbolu drogi przecinaj¹cej liniê
kolejow¹ umieszcza siê odpowiedni znak ostrzegawczy o przejeŸdzie kolejowym (A-9 lub A-10). Nazwy
miejscowoœci na tablicy przeddrogowskazowej i symbole nale¿y podawaæ wed³ug zasad okreœlonych w
punkcie 6.2. Je¿eli nie ma uzasadnienia dla umieszczenia tablicy przeddrogowskazowej, nale¿y zastosowaæ
odpowiedni¹ odmianê znaku F-6a ze znakiem A-9 lub
A-10.
Przyk³ady oznakowania przejazdów kolejowych po³o¿onych blisko skrzy¿owañ pokazano na rysunku
2.2.10.8.
Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii kolejowej umieszcza siê dodatkowo na osobnym
wsporniku znak G-2 „sieæ pod napiêciem” okreœlony
w punkcie 2.2.11.
Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza siê ³¹cznie
ze s³upkiem wskaŸnikowym z jedn¹ kresk¹ (G-1c),
w odleg³oœci 50 - 100 m od przejazdu kolejowego.

Rys. 2.2.11.2.

Tabliczka T-7

Przed przejazdami kolejowymi kategorii C i D szczególnie niebezpiecznymi ze wzglêdu na:
– ostry k¹t (poni¿ej 60°) przeciêcia siê drogi z lini¹
kolejow¹ lub
– bliskoœæ toru kolejowego przebiegaj¹cego równolegle do osi drogi, lub
– przebieg linii kolejowej w ³uku,
nale¿y stosowaæ pod znakiem A-10 tabliczkê T-7 (rys.
2.2.11.2) podaj¹c¹ schematycznie rzeczywisty uk³ad
torów i drogi na takim przejeŸdzie .
Bezpoœrednio przed przejazdem kolejowym kategorii
C i D oraz przed przejœciami u¿ytku publicznego dla
pieszych (kategoria E), bez obs³ugiwanego urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego, umieszcza siê znak „Krzy¿ œw.
Andrzeja”:

Rys. 2.2.11.3. Znak G-3

– o pojedynczych ramionach, znak G-3 (rys. 2.2.11.3)
przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych,
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– o podwójnych dolnych ramionach, znak G-4 (rys.
2.2.11.4) przed przejazdami kolejowymi na liniach
dwu- i wielotorowych.

nych, a ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei, to przed takim miejscem umieszcza siê
znak A-30 „inne niebezpieczeñstwo” z tabliczk¹ T-10,
zgodnie z zasadami okreœlonymi w punkcie 2.2.31.
2.2.12. Nierówna droga

Rys. 2.2.11.4. Znak G-4

Znaki G-3 i G-4 nale¿y umieszczaæ w miejscu, w którym - w zwi¹zku z ruchem poci¹gu - powinien byæ
zatrzymany pojazd na drodze, a wiêc nie bli¿ej ni¿ 5
m od skrajnej szyny; przed przejœciami odleg³oœæ ta
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 m od skrajnej szyny. Wymienione odleg³oœci mog¹ byæ zwiêkszone, je¿eli:
– poprawi to widocznoœæ znaku z drogi,
– ze wzglêdu na ostry k¹t przeciêcia siê linii kolejowej z drog¹, konieczne jest zapewnienie co najmniej
3 m odleg³oœci pojazdu od skrajnej szyny, mierz¹c
w linii prostopad³ej do osi toru.
Przy zwiêkszeniu odleg³oœci znaku od szyny nale¿y
sprawdziæ czy warunki widocznoœci pojazdu szynowego z drogi nie zosta³y naruszone. Umieszczenie
znaku G-3 (G-4) w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 m od
szyny mo¿e nast¹piæ jedynie za zgod¹ zarz¹du kolei.
Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelektryfikowanej umieszcza siê dodatkowo, na tym
samym wsporniku co znak „Krzy¿ œw. Andrzeja” lub
na osobnym s³upku, znak G-2 „sieæ pod napiêciem”
(rys. 2.2.11.5).

Rys. 2.2.12.1. Znak A-11

Znak A-11 „nierówna droga” (rys. 2.2.12.1) umieszcza siê przed odcinkami jezdni o du¿ych
nierównoœciach, które mog¹ byæ niebezpieczne dla ruchu lub obni¿aj¹ komfort jazdy. W szczególnoœci nale¿y
oznakowaæ odcinki, na których s¹:
– nierównoœci wystêpuj¹ce na przejazdach kolejowych,
– pofa³dowania wystêpuj¹ce na stromych zjazdach z
mostów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
– niewielkie zapadniêcia siê jezdni,
– zawy¿ony (zani¿ony) most lub przepust,
– poprzeczny œciek lub garb,
– wyboje,
– poprzeczny uskok nawierzchni,
– inne ni¿ prze³omy zniszczenia nawierzchni.
Na odcinku drogi w ³uku, na skrzy¿owaniu lub przy
du¿ym spadku nale¿y oznakowywaæ nawet niewielkie
nierównoœci.
Przy ocenie nierównoœci wymagaj¹cych oznakowania
nale¿y braæ pod uwagê ogólny standard drogi; im
wy¿szy jest standard, tym mniejsze nierównoœci nale¿y oznakowywaæ.
2.2.13. Próg zwalniaj¹cy

Rys. 2.2.11.5. Znak G-2

Przed przejazdami kolejowymi kategorii D, na których nie s¹ zachowane warunki widocznoœci toru
umieszcza siê dodatkowo znak B-20 wed³ug zasad
podanych w punkcie 3.2.21.
Je¿eli droga przecina tor kolejowy bêd¹cy bocznic¹ lub torem manewrowym albo jest on
sporadycznie eksploatowany np. w celach turystycz-

Rys. 2.2.13.1. Znak A-11a

Znak A-11a „próg zwalniaj¹cy” (rys. 2.2.13.1)
umieszcza siê przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniaj¹cymi. Na odcinku drogi, na którym
zastosowano progi zwalniaj¹ce, prêdkoœæ powinna
byæ ograniczona do wartoœci, przy której nastêpuje
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Znaków tych nie nale¿y stosowaæ do oznakowania
zwê¿enia pobocza lub zakoñczenia pobocza bitumicznego; w tym drugim przypadku stosuje siê
oznakowanie okreœlone w punkcie 2.2.33.
Przy zwê¿eniu, zw³aszcza dwustronnym, uniemo¿liwiaj¹cym wyminiêcie siê dwóch pojazdów o
normatywnej szerokoœci, mo¿na dodatkowo umieszczaæ znaki B-31 i D-5, których zasady stosowania
okreœlono w punktach 3.2.32 i 5.2.5.
Je¿eli zwê¿ony odcinek drogi, na którym nie jest mo¿liwe wymijanie siê pojazdów, jest d³u¿szy ni¿ 150 m
lub znajduje siê w ³uku pionowym lub poziomym i
kieruj¹cy nie widz¹ pojazdów znajduj¹cych siê po przeciwnych stronach zwê¿enia, nale¿y zastosowaæ:
– sygnalizacjê œwietln¹ lub
– rêczne kierowanie ruchem, lub
– miejscowe poszerzenie zwê¿onego odcinka umo¿liwiaj¹cego wyminiêcie siê pojazdów.
Je¿eli pas ruchu koñczy siê na odcinku miêdzywêz³owym, to na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej
60 km/h umieszcza siê znaki A-12b lub A-12c oraz w
odleg³oœci do 100 m od koñca pasa ruchu umieszcza
siê znak D-14 lub D-14a, a na drodze o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h stosuje siê tylko znaki D-14
lub D-14a.

³agodny przejazd przez próg zwalniaj¹cy, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2.34.1. Je¿eli progi
zwalniaj¹ce znajduj¹ siê w strefie ograniczonej prêdkoœci (znak B-43) lub w strefie zamieszkania (znak
D-40) a przejazd przez nie mo¿e odbywaæ siê z prêdkoœci¹ wiêksz¹ lub równ¹ ustalonej dla tej strefy, to
znaków B-33 mo¿na nie stosowaæ.
2.2.14. Zwê¿enie jezdni
Znaki od A-12a do A-12c stosuje siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do zwê¿enia jezdni, które mo¿e byæ
niebezpieczne dla kieruj¹cych.
Znak A-12a „zwê¿enie jezdni - dwustronne” (rys. 2.2.14.1)
umieszcza siê przed miejscami, w których jezdnia jest
zwê¿ona z obu stron.

Rys. 2.2.14.1. Znak A-12a

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

2.2.15. Ruchomy most

Rys. 2.2.15.1. Znak A-13
Rys. 2.2.14.2. Znak A-12b

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

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

2.2.16. Roboty na drodze
Znak A-14 „roboty na drodze” (rys. 2.2.16.1) stosuje
siê w celu ostrze¿enia o zbli¿aniu siê do miejsc, w
których kieruj¹cy pojazdem mo¿e spotkaæ osoby pracuj¹ce na drodze lub przeszkody, takie jak np.
maszyny lub materia³y znajduj¹ce siê na drodze i
utrudniaj¹ce ruch.

Rys. 2.2.14.3. Znak A-12c

Znaki A-12a − A-12c umieszcza siê przed miejscami, w
których wystêpuje co najmniej po jednej stronie jezdni,
zmniejszenie jej szerokoœci powy¿ej 0,2 m oraz je¿eli szerokoœæ zwê¿onego odcinka jezdni wynosi mniej ni¿ 5,5 m.
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2.2.18. Przejœcie dla pieszych

Rys. 2.2.16.1. Znak A-14

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

Rys. 2.2.18.1. Znak A-16

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

Rys. 2.2.16.2. Tabliczka T-19

Znak A-14 z tabliczk¹ T-19 wskazuj¹c¹ na malowanie
znaków poziomych stosuje siê w czasie, gdy na drodze
prowadzone s¹ prace zwi¹zane z umieszczaniem lub
odnow¹ oznakowania poziomego (malowanie nak³adanie oznakowania grubowarstwowego lub taœm).
Znaki A-14 z tabliczk¹ T-19 powinny byæ usuniête niezw³ocznie po usuniêciu urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu
drogowego zabezpieczaj¹cych œwie¿e oznakowanie poziome.

2.2.19. Dzieci

2.2.17. Œliska jezdnia

Rys. 2.2.19.1. Znak A-17

Znak A-17 „dzieci” (rys. 2.2.19.1) stosuje siê w celu
ostrze¿enia o miejscu na drodze szczególnie uczêszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskoœci
takiego miejsca. Znak umieszcza siê zw³aszcza w pobli¿u szkó³ podstawowych, gimnazjów, placówek
prowadz¹cych zajêcia z dzieæmi, terenów zabaw i innych.
Znak mo¿na zastosowaæ po dokonaniu indywidualnej
oceny miejsca, wywiadów z ludnoœci¹ i obserwacji warunków ruchu oraz zachowywania siê dzieci.
O koniecznoœci stosowania znaku A-17 decyduj¹ przypadki czêstego pojawiania siê dzieci na drodze, a nie
odleg³oœæ drogi od obiektu, do którego uczêszczaj¹
dzieci.
Pozosta³e sposoby i zasady zabezpieczenia przy drodze
miejsc szczególnie uczêszczanych przez dzieci (bariery,
³añcuchy, itp.) zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4 do
rozporz¹dzenia.

Rys. 2.2.17.1. Znak A-15

Znak A-15 „œliska jezdnia” (rys. 2.2.17.1) stosuje siê
przed odcinkami drogi, stanowi¹cymi niebezpieczeñstwo
dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkoœci jezdni, której kieruj¹cy mo¿e siê nie spodziewaæ, a spowodowanej:
– zmian¹ rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkow¹),
– ró¿nym czasem uk³adania nawierzchni tego samego
rodzaju,
– sta³ym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.
44

wie na otwarty teren oraz przed wjazdami na mosty w
dolinach o silnych ci¹gach powietrza.
Zaleca siê, aby w miejscach wystêpowania silnych podmuchów wiatru by³ ustawiony sygnalizator wiatru
pokazuj¹cy si³ê i kierunek podmuchu wiatru w danej
chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zosta³y okreœlone w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.
Znak A-19 mo¿e byæ stosowany jako œwietlny i w³¹czaæ siê gdy podmuchy wiatru przekraczaj¹ 12 m/s.

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

2.2.22. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Rys. 2.2.20.1. Znak A-18a

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

Rys. 2.2.20.2.

Rys. 2.2.22.1. Znak A-20

Znak A-18b

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

Rys. 2.2.21.1. Znak A-19

Znak A-19 „boczny wiatr” (rys. 2.2.21.1) umieszcza
siê przed miejscami, gdzie czêsto wystêpuje silny
boczny wiatr np. przed wyjazdem z gêstego lasu, z
g³êbokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudo-

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

Rys. 2.2.23.2. Oznakowanie miejsc, w których tory
tramwajowe przecinaj¹ drogê

Rys. 2.2.23.1. Znak A-21

Znak A-21 „tramwaj” (rys. 2.2.23.1) stosuje siê, je¿eli tory
tramwajowe przecinaj¹ drogê w takim miejscu lub w taki
sposób, ¿e kieruj¹cy pojazdami mog¹ nie zorientowaæ siê
dostatecznie wczeœnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza siê dla tego kierunku ruchu,
który jest przecinany przez tory tramwajowe.
Przyk³ad umieszczenia znaku A-21 pokazano na rysunku 2.2.23.2.
Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi, zw³aszcza gdy tory przecinaj¹ jezdniê pod
ostrym k¹tem (poni¿ej 60°) lub na ³uku, przechodz¹c na
przeciwn¹ stronê drogi lub na jej œrodek, nale¿y stosowaæ
pod znakiem A-21 tabliczkê T-7 (rys. 2.2.11.2).
Je¿eli uzasadniaj¹ to warunki lokalne znaki A-21 mo¿na
uzupe³niæ znakami F-6 lub E-1 w sytuacjach opisanych w
punkcie 2.2.10.
Dla ostrze¿enia kieruj¹cych pojazdami nieszynowymi
przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na
torowisko tramwajowe zaleca siê stosowaæ znak A-21 z
tabliczk¹ T-8 (rys. 2.2.23.3) oznaczaj¹c¹ pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Dopuszcza siê stosowanie
tabliczki T-8 ze znakiem A-30. Znak A-21 jako œwietlny
mo¿e byæ stosowany w sytuacjach gdy jego w³¹czenie
inicjowane jest przez nadje¿d¿aj¹cy tramwaj.

Rys. 2.2.23.3. Tabliczka T-8

2.2.24. Niebezpieczny zjazd

Rys. 2.2.24.1. Znak A-22

Znak A-22 „niebezpieczny zjazd” (rys. 2.2.24.1) umieszcza siê przed spadkami pod³u¿nymi drogi wynosz¹cymi
na drogach po³o¿onych w terenie górzystym co najmniej
10%, a na pozosta³ych drogach co najmniej 7%. Je¿eli
jednak jednoczeœnie wystêpuj¹ takie warunki drogowe,
jak np.: du¿y spadek poprzeczny, ostry zakrêt, z³y stan
lub ma³a szerokoœæ jezdni, znak A-22 stosuje siê nawet przy
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spadkach mniejszych ni¿ wy¿ej podane. Pod znakiem
umieszcza siê tabliczkê T-9 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ wartoœæ spadku z dok³adnoœci¹ do 1%. Znaku A-22 nie
stosuje siê do oznakowania pochyleñ pod³u¿nych
³¹cznic.

A-24 nale¿y umieœciæ znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojazdów” wskazuj¹cy pas dla rowerów.
Szczegó³owe zasady oznakowania przejazdów dla rowerzystów zosta³y okreœlone w punkcie 5.2.6.4.
2.2.27. Spadaj¹ce od³amki
Znak A-25 „spadaj¹ce od³amki” (rys. 2.2.27.1) stosuje
siê przed odcinkami jezdni, na które mog¹ staczaæ siê
od³amki skalne (kamienie), stanowi¹ce niebezpieczeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.
Potrzeba umieszczenia znaku powinna wynikaæ z obserwacji jezdni w pobli¿u zboczy w terenie górskim.

Rys. 2.2.24.2. Tabliczka T-9

2.2.25. Stromy podjazd

Rys. 2.2.27.1. Znak A-25
Rys. 2.2.25.1. Znak A-23

2.2.28. Lotnisko

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

Rys. 2.2.28.1. Znak A-26

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

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

2.2.29. Nabrze¿e lub brzeg rzeki

Rys. 2.2.29.1. Znak A-27

Znak A-27 „nabrze¿e lub brzeg rzeki” (rys. 2.2.29.1)
stosuje siê przed odcinkami dróg ogólnodostêpnych,
przebiegaj¹cymi po nabrze¿u lub po wysokim brzegu
rzeki albo kana³u, gdy odleg³oœæ ich brzegu od krawêdzi jezdni jest mniejsza od 10 m.

Rys. 2.2.26.1. Znak A-24

Je¿eli kontynuacj¹ drogi dla rowerów jest pas ruchu
dla rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku
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Znak A-27 stosuje siê równie¿ przed miejscami, w których droga prowadz¹ca w kierunku obszaru wodnego
znajduje siê w ostrym ³uku w bezpoœrednim s¹siedztwie
tego obszaru. Znaku A-27 nie stosuje siê, gdy na wymagaj¹cym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery
ochronne.

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

2.2.30. Sypki ¿wir

Rys. 2.2.32.1. Znak A-30

Znak A-30 stosuje siê ³¹cznie z tabliczkami wskazuj¹cymi,
za pomoc¹ symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj niebezpieczeñstwa, o którym ostrzega znak. Najczêœciej stosowane
tabliczki s¹ opisane w niniejszym punkcie oraz pokazane
na rysunkach od 2.2.32.2 do 2.2.32.18.
Inne symbole i napisy ni¿ pokazane na tych rysunkach powinny byæ równie czytelne i ³atwo zrozumia³e; napisy
powinny byæ ponadto zwiêz³e i jednoznaczne, jak np. „prze³omy” - w celu ostrze¿enia o z³ym stanie jezdni w okresie
wiosennym, „piesi” - w celu ostrze¿enia o intensywnym ruchu pieszych po jezdni; podobnie przed miejscami szczególnie
uczêszczanymi przez osoby niewidome lub g³uche mo¿na
stosowaæ tabliczkê z napisem „niewidomi” lub „g³usi”.
Stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podaj¹cych rodzaj
niebezpieczeñstwa dopuszcza siê wyj¹tkowo, w sytuacjach
awaryjnych, w których znak nale¿y umieœciæ niezw³ocznie, np. w razie zalania jezdni lub znacznego parowania na
skutek pêkniêcia przewodów sieci wodoci¹gowej lub ciep³owniczej w stopniu umo¿liwiaj¹cym jednak odbywanie
siê ruchu.
Je¿eli na podstawie przepisów punktu 2.1.2 nale¿y zastosowaæ tabliczki T-1 lub T-2 to umieszcza siê je pod tabliczkami
wskazuj¹cymi rodzaj niebezpieczeñstwa. Gdy natomiast
oznacza siê koniec odcinka drogi, na którym wystêpuje niebezpieczeñstwo, to pod powtórzonym znakiem A-30
umieszcza siê tylko tabliczkê z napisem „Koniec” (T-3).
Najczêœciej ze znakiem A-30 stosowane s¹ nastêpuj¹ce tabliczki wskazuj¹ce:
1) T-10 przeciêcie drogi z bocznic¹ kolejowa lub torem o
podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym,
ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika
kolei podczas przeje¿d¿ania (przetaczania) poci¹gu;
2) T-11 przeprawê promow¹;
3) T-12 pod³u¿ny uskok;
4) T-13 koleiny;
5) T-14 miejsce czêstych wypadków o charakterze wskazanym na znaku;
6) T-15 miejsce czêstych wypadków spowodowanych œlisk¹
nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady deszczu;

Rys. 2.2.30.1. Znak A-28

Znak A-28 „sypki ¿wir” (rys. 2.2.30.1) stosuje siê w celu
oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje mo¿liwoœæ
wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub ¿wiru spod kó³ jad¹cych pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu
utrudniaj¹cym ruch innym kieruj¹cym. Dotyczy to w
szczególnoœci nawierzchni t³uczniowych, nawierzchni, na
których przeprowadzono powierzchniowe utrwalenie warstwy œcieralnej - do czasu stabilnego oblepienia ziaren
kruszywa przez bitum, a tak¿e odcinków podbudowy t³uczniowej, na których dopuszczono ruch. Ponadto znak ten
mo¿e byæ umieszczony przed wyjazdami z kamienio³omów i ¿wirowni.
2.2.31. Sygna³y œwietlne
Znak A-29 „sygna³y œwietlne” (rys. 2.2.31.1) stosuje siê
w przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomoc¹
sygnalizacji œwietlnej w miejscu, w którym kieruj¹cy mo¿e
siê tego nie spodziewaæ.

Rys. 2.2.31.1. Znak A-29

Znak A-29 umieszcza siê przed ka¿d¹ sygnalizacj¹ œwietln¹
zastosowan¹ na drodze poza obszarem zabudowanym.
Na obszarze zabudowanym znak umieszcza siê przed
pierwsz¹ sygnalizacj¹ po wjeŸdzie do tego obszaru oraz
przed ka¿dym miejscem gdzie sygnalizacja œwietlna (trójbarwna lub dwubarwna) zastosowana zosta³a do
kierowania ruchem wahad³owym. Ponadto znak ten stosuje siê w ka¿dym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko
zawieszony nad jezdni¹.
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7) T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych
wskazanych na tabliczce;
8) T-17 granicê pañstwa;
9) T-18 nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o
przebiegu wskazanym na tabliczce.
Rys. 2.2.32.6. Tabliczka T-14

Tabliczkê T-14 i jej piêæ odmian stosuje siê przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi, ustalonymi na podstawie
analizy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Analizê nale¿y przeprowadziæ, je¿eli w ci¹gu roku zdarzy³y siê co
najmniej cztery wypadki okreœlonego rodzaju z ofiarami
w ludziach, na odcinku drogi o d³ugoœci 1 km poza obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze
zabudowanym lub co najmniej dwa wypadki na przejeŸdzie kolejowym. Znak A-30 z tabliczk¹ pokazuj¹c¹ rodzaj
zdarzaj¹cych siê wypadków umieszcza siê wtedy, kiedy
nie ma mo¿liwoœci szybkiej poprawy istniej¹cych warunków bezpieczeñstwa ruchu. Tabliczki te s¹ nastêpuj¹ce:
– tabliczka T-14 (rys. 2.2.32.6), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych potr¹ceñ pieszych,

Rys. 2.2.32.2. Tabliczka T-10

Tabliczkê T-10 (rys. 2.2.32.2) umieszcza siê przed takimi
miejscami przeciêcia drogi przez bocznicê kolejow¹ lub
tor manewrowy lub liniê kolejow¹ wykorzystywan¹ sporadycznie np. w celach turystycznych, na których ruch na
drodze podczas przeje¿d¿ania (przetaczania) poci¹gu jest
wstrzymywany przez pracownika kolei. W przypadkach
okreœlonych w punkcie 2.2.11 pod tabliczk¹ T-10 mo¿na
umieœciæ tabliczkê T-7.

Rys. 2.2.32.3. Tabliczka T-11

Tabliczkê T-11 (rys. 2.2.32.3) umieszcza siê przed dojazdem do promu. Bezpoœrednio przed miejscem wjazdu na
prom powinien byæ umieszczony znak B-32d uzupe³niony
ewentualnie sygnalizacj¹ œwietln¹ z sygna³em czerwonym.
Rys. 2.2.32.7. Tabliczka T-14a
– tabliczka T-14a (rys. 2.2.32.7), któr¹ umieszcza siê

przed miejscem czêstych zderzeñ z poprzedzaj¹cymi
pojazdami,

Rys. 2.2.32.4. Tabliczka T-12

Tabliczkê T-12 (rys. 2.2.32.4) umieszcza siê przed pocz¹tkiem pod³u¿nego uskoku nawierzchni, powsta³ego
wskutek okresowo przerywanych robót drogowych lub
podczas trwania takich robót.

Rys. 2.2.32.8. Tabliczka T-14b
– tabliczka T-14b (rys. 2.2.32.8), któr¹ umieszcza siê przed

miejscem czêstych zderzeñ czo³owych pojazdów,

Rys. 2.2.32.5. Tabliczka T-13
Rys. 2.2.32.9. Tabliczka T-14c

Tabliczkê T-13 (rys. 2.2.32.5) umieszcza siê pod znakiem
A-11 przed pocz¹tkiem odcinka jezdni, na nawierzchni
której wystêpuj¹ koleiny.

– tabliczka T-14c (rys. 2.2.32.9), któr¹ umieszcza siê
przed miejscem czêstych zderzeñ z tramwajami,
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Rys. 2.2.32.14. Tabliczka T-17

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

Rys. 2.2.32.10. Tabliczka T-14d

– tabliczka T-14d (rys. 2.2.32.10), któr¹ umieszcza siê przed
przejazdem kolejowym, na którym warunki powoduj¹
szczególne niebezpieczeñstwo powstawania wypadków.

Rys. 2.2.32.11. Tabliczka T-15

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

Rys. 2.2.32.15. Tabliczka T-18

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

Rys. 2.2.32.12. Tabliczka T-16

– tabliczkê T-16 (rys. 2.2.32.12), je¿eli na drogê wyje¿d¿aj¹ pojazdy stra¿y po¿arnej,

Rys. 2.2.32.16. Tabliczka T-18a

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

Rys. 2.2.32.13. Tabliczka T-16a

– tabliczkê T-16a (rys. 2.2.32.13), je¿eli na drogê wyje¿d¿aj¹ karetki pogotowia ratunkowego.
Tabliczki T-16, T-16a stosuje siê samodzielnie bezpoœrednio przed miejscem wyjazdu.

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

stami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub go³oledŸ pojawia siê w okresach, gdy jeszcze nie wystêpuje
na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem
stalowym, oraz w pobli¿u rzek i zbiorników wodnych, na
których czêsto zdarza siê lokalne oszronienie jezdni.
Znak A-32 stosowany jako œwietlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie
pomiarów z urz¹dzeñ umieszczonych przy drodze lub na
nawierzchni.

Rys. 2.2.32.18. Tabliczka T-18c

2.2.35. Zator drogowy

– tabliczkê T-18c (rys. 2.2.32.18), gdy zmiana przebiegu
drogi lub kierunku nastêpuje w prawo. Przyk³ad zastosowania tabliczki T-18c pokazano na rysunku 2.2.21.2.
Tabliczki T-18 i jej odmiany nie stosuje siê na drogach
jednokierunkowych, gdzie umieszcza siê odpowiednie odmiany znaku F-21.
2.2.33. Niebezpieczne pobocze
Rys. 2.2.35.1. Znak A-33

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

Rys. 2.2.33.1. Znak A-31

Znak A-31 „niebezpieczne pobocze” (rys. 2.2.33.1)
umieszcza siê przed odcinkami dróg o w¹skim, miêkkim, zbyt wysokim lub obni¿onym poboczu. Znak A-31
stosuje siê równie¿ do ostrze¿enia o zwê¿eniu lub koñcu
pobocza bitumicznego przechodz¹cego w pobocze ziemne. Do oznakowania koñca pobocza bitumicznego
przechodz¹cego w chodnik u¿ywa siê tablic U-9 oznaczaj¹cych ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak
A-31 z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu wystêpuj¹cym po lewej stronie jezdni.

2.2.36. Wypadek drogowy

2.2.34. Oszronienie jezdni
Rys. 2.2.36.1. Znak A-34

Znak A-34 „wypadek drogowy” (rys. 2.2.36.1) stosowany jest w celu ostrze¿enia o miejscu wypadku
drogowego, w którym ze wzglêdu na osoby udzielaj¹ce
pomocy lub usuwaj¹ce skutki wypadku oraz mo¿liwoœæ
zablokowania ruchu kieruj¹cy jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Znak umieszczany jest przez
s³u¿by zabezpieczaj¹ce miejsce wypadku.
Znak A-34 jako œwietlny stosowany jest na odcinkach
dróg objêtych monitorowaniem, na których istnieje mo¿liwoœæ w³¹czania znaku przez s³u¿by monitoruj¹ce ruch
na drodze.

Rys. 2.2.34.1. Znak A-32

Znak A-32 „oszronienie jezdni” (rys. 2.2.34.1) stosuje siê wy³¹cznie w okresie zimowym przed mo51

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

3. Znaki zakazu
3.1. Zasady ogólne
3.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków
Znaki zakazu stanowi¹ podstawow¹ kategoriê znaków, którymi s¹ wyra¿ane ustalenia dotycz¹ce organizacji ruchu.
Za ich pomoc¹ mo¿na miêdzy innymi zamkn¹æ lub ograniczyæ wjazd pojazdów, zabroniæ wykonywania
okreœlonych manewrów np. skrêcania lub wyprzedzania,
wprowadziæ ruch jednokierunkowy, a tak¿e ograniczyæ
lub zabroniæ zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki
zakazu jako ograniczaj¹ce swobodê korzystania z dróg powinny byæ umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie
powoduj¹ dla uczestników ruchu. Podstawowe wymiary znaków zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz s¹

3.1.2. Zakres obowi¹zywania i sposób umieszczania
znaków
Ze wzglêdu na ró¿ne funkcje spe³niane przez znaki zakazu, dla niektórych z nich ustalono znaki uchylaj¹ce wyra¿ane
przez nie zakazy; s¹ to znaki B-24 dla B-23, B-27 dla B-25,
B-28 dla B-26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 i B-42 dla
dowolnej liczby wymienionych tu znaków zakazu.

Rys. 3.1.1.1. Kszta³t i podstawowe wymiary znaków:

a) zakazu

b) uchylaj¹cych zakaz

Tabela 3.1. Wymiary znaków zakazu i znaków uchylaj¹cych zakaz (w mm)
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braniaj¹ce wjazdu pojazdów o okreœlonych wymiarach,
masie lub naciskach osi nie dotycz¹ kieruj¹cych pojazdami szynowymi poruszaj¹cymi siê po wyznaczonych dla
nich trasach. Oznacza to, ¿e pod znakami wskazuj¹cymi
odmienny sposób jazdy ni¿ wynikaj¹cy z przebiegu trasy
pojazdu szynowego, nie trzeba umieszczaæ tabliczki z
napisem wy³¹czaj¹cym pojazdy szynowe.
Je¿eli znaki zakazu wprowadza siê ze wzglêdu na du¿e
natê¿enie ruchu pojazdów, to nale¿y ustaliæ, czy ich obowi¹zywanie nie powinno ograniczaæ siê np. do godzin
szczytu, pory doby lub innego okresu charakterystycznego dla warunków lokalnych.
Zakazy wyra¿one znakami mog¹ byæ te¿ ograniczone do
niektórych uczestników ruchu. Wyj¹tków takich nie mo¿na
stosowaæ do znaków: B-13, od B-14 do B-17, B-20, B-29,
B-31, B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzuj¹ce
znaczenie znaku zakazu, w szczególnoœci informuj¹ce, jakich
pojazdów znak dotyczy, np. podaj¹ce ich rodzaj lub masê,
nale¿y umieszczaæ na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.
Napisy okreœlaj¹ce okres obowi¹zywania znaku zakazu w ci¹gu doby podaje siê w pe³nych godzinach,
przy czym nale¿y stosowaæ napis wymieniaj¹cy okres
(okresy) obowi¹zywania zakazu, np. w godz. 7 - 10 i
15 - 19, nie zaœ, kiedy nie obowi¹zuje.
Napisy na tabliczkach, w zale¿noœci od d³ugoœci tekstu, powinny mieæ wysokoœæ 72 lub 42 mm, przy czym napis
powinien byæ tak skomponowany, aby szerokoœæ tabliczki
nie by³a wiêksza od œrednicy znaku.
Je¿eli istnieje potrzeba wy³¹czenia z zakazu pewnych
uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, to nale¿y stosowaæ zwrot „Nie dotyczy...”.
Napisy powinny konkretnie okreœlaæ rodzaj pojazdów lub
uczestników ruchu. Nie dopuszcza siê stosowania sformu³owañ ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego”.
Liczby okreœlaj¹ce, na znaku lub na tabliczce, szerokoœæ lub
wysokoœæ pojazdu powinny byæ podawane z dok³adnoœci¹
do 0,1 m, przy czym w liczbie ca³kowitej zera po przecinku
nie zaznacza siê. D³ugoœæ pojazdu podaje siê w metrach ca³kowitych, bez zaznaczenia zera po przecinku, zaœ masê i
nacisk osi - w tonach z dok³adnoœci¹ do 0,5 t, przy czym w
liczbie ca³kowitej zera po przecinku nie zaznacza siê.
Znaki B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39
nie dotycz¹ uprawnionej osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej sprawnoœci ruchowej, kieruj¹cej pojazdem
samochodowym oraz kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego
tak¹ osobê. Je¿eli warunki lokalne uzasadniaj¹ ujêcie zakazami wynikaj¹cymi z tych znaków równie¿ uprawnione
osoby niepe³nosprawne o ograniczonej sprawnoœci ruchowej, to pod znakiem nale¿y umieœciæ tabliczkê z napisem:
"Dotyczy tak¿e niepe³nosprawnych".
Dla wyra¿enia zakazu wjazdu kilku rodzajów pojazdów dopuszcza siê umieszczenie dwóch lub trzech symboli
odpowiednich pojazdów na jednej tarczy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.2.15.

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

Rys. 3.1.2.1. Zakres obowi¹zywania znaków zakazu na
drodze dwujezdniowej

Je¿eli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu a¿ do najbli¿szego skrzy¿owania, wówczas nale¿y zastosowaæ znak
uchylaj¹cy zakaz. Zasady i sposób uchylania zakazów wyra¿onych znakami od B-35 do B-38 opisano w punktach:
3.2.36, 3.2.37, 3.2.38 i 3.2.39. Znaki B-39 i B-43 obowi¹zuj¹ a¿ do ich odwo³ania odpowiednio znakami B-40 i B-44.
Znak zakazu umieszcza siê pod znakiem D-42 w celu
wprowadzenia zakazu obowi¹zuj¹cego w ca³ym obszarze zabudowanym, z wyj¹tkiem odcinków dróg, na
których zakaz zosta³ zmieniony lub uchylony innym znakiem. Znaki zakazu umieszcza siê pod wszystkimi
znakami D-42 wyznaczaj¹cymi dany obszar zabudowany. Zakaz nie musi byæ odwo³any znakiem oznaczaj¹cym
koniec zakazu; jego uchylenie oznacza znak D-43 lub w przypadku, gdy obszary dwóch miejscowoœci ³¹cz¹
siê i nie stosuje siê znaku D-43 - znak E-18a.
Znaki zakazu odnosz¹ce siê do kierunku jazdy oraz za53

stosowaæ tekst np. o treœci: „Nie dotyczy MPK”, „Nie
dotyczy TAXI”, „Nie dotyczy samochodów osobowych”, „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia”, „Nie
dotyczy pojazdów s³u¿b miejskich” (pod pojêciem pojazdów s³u¿b miejskich nale¿y rozumieæ pojazdy stra¿y
po¿arnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiêbiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i
dróg, wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, gazowniczych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, itp.), „Nie dotyczy mieszkañców posesji od nr ... do nr ... ulicy ...”.

3.1.3. Tabliczki T-21 i T-20

Rys. 3.1.3.1. Tabliczka T-21

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

Rys. 3.2.1.2. Zastosowanie znaku B-1:

Rys. 3.1.3.2. Tabliczka T-20

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

3.2.

Opisy szczegó³owe

3.2.1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

a) przy skrzy¿owaniu

Rys. 3.2.1.1. Znak B-1

Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” (rys. 3.2.1.1)
stosuje siê w celu zamkniêcia odcinka drogi dla ruchu
wszelkich pojazdów.
Przyczynami zamkniêcia ruchu na drodze s¹ w szczególnoœci:
– prowadzenie robót w pasie drogowym,
– z³y stan techniczny drogi zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu
ruchu np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego, itp.,
– przeznaczenie drogi do innych celów ni¿ ruch pojazdów,
– przeznaczenie drogi do ruchu tylko okreœlonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i
taksówek.
b) poza skrzy¿owaniem

Je¿eli dopuszcza siê odstêpstwa od stosowania siê
do znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem nale¿y
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c) na wysepkach kanalizuj¹cych ruch, je¿eli nie mo¿na umieœciæ znaku C-9 (rys. 3.2.2.4),
d) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z
obiektu przydro¿nego, np. parkingu, stacji paliwowej (rys. 3.2.2.5); w obiektach zajmuj¹cych znaczn¹
powierzchniê znak ten mo¿na umieœciæ równie¿ dla
wskazania, ¿e wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu
do niego, jest zabroniony,
e) je¿eli istnieje potrzeba zamkniêcia z jednej strony
wjazdu na drogê dwukierunkow¹ (rys 3.2.2.2).

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

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

3.2.2. Zakaz wjazdu

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

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

Rys. 3.2.2.1. Znak B-2

Znak B-2 „zakaz wjazdu” (rys. 3.2.2.1) stosuje siê w
celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów
na drogê lub jezdniê od strony umieszczenia znaku.
Znak B-2 stosuje siê:
a) na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu
(rys. 3.2.2.2),
b) na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych,
je¿eli szerokoœæ pasa dziel¹cego jezdnie jest wiêksza od 6 m; znak umieszcza siê przy lewej jezdni,
równie¿ w miejscach do zawracania (rys. 3.2.2.3),
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Je¿eli na wylocie ze skrzy¿owania zastosowano znak
B-2, to na wlotach pozosta³ych umieszcza siê odpowiednio znaki dope³niaj¹ce (rys. 3.2.2.2 i 3.2.2.6).

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

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

Rys. 3.2.2.6. Zastosowanie znaku B-2 na drodze dwukierunkowej, na której dopuszczono ruch w jednym
kierunku dla okreœlonego rodzaju pojazdów

Rys. 3.2.2.4. Zastosowanie znaku B-2 na wysepce
kanalizuj¹cej ruch
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3.2.3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych

Rys. 3.2.5.1. Znak B-4

3.2.6. Zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych

Rys. 3.2.3.1. Znak B-3

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyj¹tkiem motocykli jednoœladowych” (rys. 3.2.3.1)
stosuje siê na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokoœci lub noœnoœci obiektów, gdzie ruch pojazdów
silnikowych nie mo¿e byæ dopuszczony i zezwala siê
tylko na wjazd motocykli jednoœladowych. Znak ten
zabrania wjazdu tak¿e motocykli jednoœladowych z
przyczep¹ wieloœladow¹.
3.2.4. Zakaz wjazdu autobusów
Rys. 3.2.6.1. Znak B-5

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

Rys. 3.2.4.1. Znak B-3a

Znak B-3a „zakaz wjazdu autobusów” (rys. 3.2.4.1)
stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów o charakterze turystycznym, w których du¿a ich
liczba mog³aby powodowaæ zak³ócenia ruchu innych
pojazdów. Je¿eli w obszarze objêtym zakazem dopuszcza siê ruch autobusów komunikacji publicznej, pod
znakiem B-3a umieszcza siê tabliczkê z napisem okreœlaj¹cym rodzaj autobusów wy³¹czonych z zakazu. Przy
stosowaniu znaków B-3a zaleca siê podanie informacji o
parkingach z miejscami przeznaczonymi dla autobusów.
3.2.5. Zakaz wjazdu motocykli
Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli” (rys. 3.2.5.1)
stosuje siê w zasadzie na drogach (ulicach), na których
trzeba ograniczyæ ha³as wytwarzany zwykle przez motocykle, co mo¿e byæ uci¹¿liwe dla osób przebywaj¹cych
w pobli¿u drogi, np. w szpitalach, w budynkach przy
w¹skich ulicach, zw³aszcza staromiejskich, w zwartej zabudowie, w parkach, itp.

Rys. 3.2.6.2. Znak B-5 podaj¹cy masê pojazdu
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Znak ten dotyczy równie¿ pojazdów wolnobie¿nych.
W razie koniecznoœci wprowadzenia zakazu wjazdu
tylko pojazdów wolnobie¿nych, pod znakiem B-6 nale¿y umieœciæ tabliczkê z napisem „Dotyczy tylko
pojazdów wolnobie¿nych”.
Na podstawie badañ i analiz ruchu mo¿na tworzyæ w
miastach obszary bez ruchu ci¹gników rolniczych i pojazdów wolnobie¿nych. Umieszczenie znaków B-6 na
ulicach prowadz¹cych do tego obszaru spowoduje eliminacjê ruchu wymienionych pojazdów z ustalonej
czêœci miasta (rys. 3.2.7.2).
Poza miastami znak B-6 stosuje siê na tych odcinkach
dróg, na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania
ruchu powolnego i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia go
na inne drogi lub drogê równoleg³¹ do danej drogi.

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

3.2.7. Zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych

3.2.8. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z przyczepami

Rys. 3.2.7.1. Znak B-6

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

Rys. 3.2.8.1. Znak B-7

Rys. 3.2.7.2.

Rys. 3.2.8.2.

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

Sposób oznakowania obszaru miasta bez ruchu
ci¹gników rolniczych
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Znak B-7 podaj¹cy masê przyczepy

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

tych pojazdów przede wszystkim z dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu lub du¿ej dopuszczalnej prêdkoœci
stanowi¹cej niebezpieczeñstwo dla jad¹cych rowerami.
Dotyczyæ to bêdzie g³ównie dróg z przewag¹ samochodów ciê¿arowych, autobusów, itp. Ponadto znak B-9
stosuje siê na drogach, w obrêbie których lub w pobli¿u których wyznaczono drogê dla rowerów, a znak
nakazuj¹cy korzystanie z tej drogi mo¿e nie byæ dobrze widoczny dla kieruj¹cych rowerami.
Znak B-9 stosuje siê w szczególnoœci:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony poza
koron¹ drogi ci¹g rowerowy, pieszo-rowerowy, drogi
dojazdowe,
– wzd³u¿ odcinków dróg nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obs³ugi ruchu rowerowego na sieci istniej¹cych dróg.
Przyk³ad zastosowania znaku B-9 pokazano na rys. 3.2.10.2.

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

3.2.9. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych

Rys. 3.2.10.1. Znak B-9

Rys. 3.2.9.1. Znak B-8

Znak B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych”
(rys. 3.2.9.1) stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu
pojazdów zaprzêgowych na ulicach lub obszarach miast
o du¿ym natê¿eniu ruchu lub gdzie poruszanie siê pojazdów zaprzêgowych tamuje ruch, a w szczególnoœci,
gdy utrudnia wyprzedzanie.
Poza miastami znak B-8 stosuje siê na tych odcinkach
dróg, na których wystêpuje potrzeba wyeliminowania
pojazdów zaprzêgowych i istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia ruchu tych pojazdów na inne drogi lub drogê
równoleg³¹ do danej drogi.
Z zakazu mog¹ byæ wy³¹czone np. doro¿ki przez
umieszczenie pod znakiem tabliczki z napisem: „Nie
dotyczy doro¿ek”.
W miastach mo¿na tworzyæ obszary wy³¹czone z ruchu pojazdów zaprzêgowych wed³ug zasad opisanych
w punkcie 3.2.7.
3.2.10. Zakaz wjazdu rowerów
Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” (rys. 3.2.10.1),
wyra¿aj¹cy zakaz ruchu rowerów i wózków rowerowych, stosuje siê w celu wyeliminowania ruchu

Rys. 3.2.10.2. Zastosowanie znaku B-9
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Znak B-12 „zakaz wjazdu wózków rêcznych” (rys.
3.2.13.1) stosuje siê w analogicznych sytuacjach jak
znak B-11 (pkt 3.2.12).

3.2.11. Zakaz wjazdu motorowerów

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

Rys. 3.2.11.1. Znak B-10

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

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

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

Rys. 3.2.14.1.

Rys. 3.2.12.1.

Znak B-13

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

Znak B-11

3.2.13. Zakaz wjazdu wózków rêcznych

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

Rys. 3.2.13.1. Znak B-12
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wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów przewo¿¹cych towary niebezpieczne w iloœciach, dla których
wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej. Dotyczy to dróg, po
których przewo¿enie towaru niebezpiecznego mo¿e w
razie awarii pojazdu lub wypadku stanowiæ szczególnie du¿e zagro¿enie dla osób, mienia lub œrodowiska.

Je¿eli ujêcie wody znajduje siê miêdzy mostami, to
znak B-14 nale¿y umieœciæ na drodze przebiegaj¹cej
przez most umiejscowiony powy¿ej ujêcia.
3.2.15. Zakaz wjazdu ró¿nych rodzajów pojazdów
W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodzajów
pojazdów, mo¿na na jednej tarczy znaku umieœciæ dwa
lub wyj¹tkowo trzy symbole odpowiednich pojazdów.
W przypadku trzech symboli na jednym znaku, kolejnoœæ ich umieszczania powinna byæ narastaj¹ca zgodnie
z ruchem wskazówek zegara: w górnym lewym polu
powinien byæ umieszczony symbol znaku zakazu o najni¿szym numerze.

Rys. 3.2.14.2. Znak B-13a

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

Rys. 3.2.15.1. Znak B-3/4

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

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

Rys. 3.2.14.3. Znak B-14

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

Rys. 3.2.15.2. Znak B-6/8

Znak B-6/8 „zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych i pojazdów zaprzêgowych” (rys. 3.2.15.2) stosuje siê w celu
wyeliminowania ruchu pojazdów powolnych. Umieszcza siê go na drogach, gdzie poruszanie siê tych
pojazdów powodowa³oby tamowanie ruchu innym
pojazdom, szczególnie przy wyprzedzaniu.
Znak B-9/12 „zakaz wjazdu rowerów i wózków rêcznych”
(rys. 3.2.15.3) stosuje siê w tym samym celu i z tego
samego powodu, co znak B-6/8 - szczególnie na ulicach.
Znak B-13/14 „zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub zapalnymi oraz materia³ami
mog¹cymi skaziæ wodê” (rys. 3.2.15.4) stosuje siê
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w celu wyeliminowania ruchu pojazdów przewo¿¹cych
towary niebezpieczne z tych dróg, na których maj¹ zastosowanie kryteria opisane dla znaków B-13 i B-14
(pkt. 3.2.13 i 3.2.14), np. z dróg przebiegaj¹cych przez
osiedla mieszkaniowe, okolice rezerwatów, zbiorników
wodnych, pla¿, itp.

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

Rys. 3.2.15.3. Znak B-9/12

Rys. 3.2.16.1. Znak B-15

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

Rys. 3.2.15.4. Znak B-13/14

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

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

Rys. 3.2.16.2. Zastosowanie znaku B-15 na zwê¿onym
odcinku drogi

Rys. 3.2.15.6. Znak B-6/8/9
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Znak B-15 umieszcza siê, gdy odleg³oœæ miêdzy elementami
konstrukcyjnymi obiektu ograniczaj¹cymi skrajniê poziom¹
jest mniejsza ni¿ 3,5 m. Liczba podana na znaku powinna
byæ o 1,0 m mniejsza ni¿ odleg³oœæ miêdzy tymi
elementami. Nale¿y przyj¹æ, ¿e odleg³oœæ przeje¿d¿aj¹cego
pojazdu od obydwu œcian powinna wynosiæ po 0,5 m. Je¿eli
np. odleg³oœæ miêdzy elementami konstrukcyjnymi obiektu
wynosi 3,2 m, na znaku nale¿y podaæ wartoœæ 2,2 m.
Znak B-15 stosuje siê:
– na drogach jednokierunkowych,
– na drogach dwukierunkowych w po³¹czeniu ze znakami B-31 i D-5 zgodnie z zasadami podanymi w
punktach 2.2.12 i 3.2.32.
Znak B-15 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu wyeliminowania szerokich pojazdów, np. z w¹skich ulic
staromiejskich, na których wymijanie siê szerokich pojazdów by³oby niemo¿liwe lub bardzo utrudnione. Przyk³ad
zastosowania znaku B-15 pokazano na rysunku 3.2.16.2.
Na drogach wielopasowych znak B-15 stosuje siê w
celu wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest
ruch pojazdów o szerokoœci wiêkszej od podanej
na znaku. Znak umieszcza siê nad pasem ruchu.
Znak mo¿e byæ uzupe³nieniem znaku F-22.

W przypadkach, gdy jezdnia pod obiektem ma wiêcej jak
dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, a sklepienie jest w
kszta³cie ³uku, wówczas znaki ograniczaj¹ce wysokoœæ
pojazdu umieszcza siê nad ka¿dym pasem z podaniem
odpowiedniej wartoœci (rys. 3.2.17.2). Na znaku umieszczonym przed obiektem podaje siê najwiêksz¹ z wartoœci
okreœlonych na znakach umieszczonych na obiekcie.
Przed obiektami, pod którymi mo¿e byæ dopuszczony tylko ruch pojazdów o wysokoœci mniejszej od 4 m, mo¿na
stosowaæ urz¹dzenia bramowe U-10 wed³ug zasad okreœlonych w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia.

3.2.17. Zakaz wjazdu pojazdów
o wysokoœci ponad ... m
Rys. 3.2.17.2. Zastosowanie znaku B-16 na ³ukowym
sklepieniu tunelu

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

Rys. 3.2.17.1. Znak B-16

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

Rys. 3.2.18.1. Znak B-17

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

3.2.21. Stop

Rys. 3.2.21.1. Znak B-20

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

Rys. 3.2.19.1 Znak B-18

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

gdzie:
s – widocznoœæ na zatrzymanie siê w m,
vp1 – prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi podporz¹dkowanej
w km/h,
vp2 – prêdkoœæ dopuszczalna dla drogi z pierwszeñstwem
przejazdu w km/h,
l – d³ugoœæ pojazdu w m.

Rys. 3.2.20.1. Znak B-19

Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿ ... t” (rys. 3.2.20.1) stosuje siê przed odcinkami
dróg, których noœnoœæ nawierzchni nie jest dostosowana do nacisku osi pojedynczej pojazdu wynosz¹cego
80 kN, a tak¿e przed odcinkami dróg krajowych, których noœnoœæ nie jest dostosowana do nacisku 100 kN.
Na drogach o nawierzchni dostosowanej do noœnoœci
100 kN, na których jad¹cy nie s¹ informowani o podwy¿szonej noœnoœci nawierzchni znakami z numerem drogi
stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 10 t.
Na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do noœnoœci 115 kN stosuje siê znaki B-19 z wartoœci¹ 11,5 t.

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

B-20 nie mo¿e wystêpowaæ samodzielnie na
skrzy¿owaniach. Nale¿y go stosowaæ odpowiednio ze
znakami D-1 lub A-6 (pkt 5.2.1. lub 2.2.6).
W przypadku, gdy droga z pierwszeñstwem przejazdu
zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, wówczas pod znakiem
B-20 umieszcza siê tabliczkê T-6c (pkt 2.2.8, rys. 2.2.8.3).
3.2.22. Zakaz skrêcania w lewo
Znak B-21 „zakaz skrêcania w lewo” (rys. 3.2.22.1)
zabraniaj¹cy skrêcania w lewo i zawracania na najbli¿szym
skrzy¿owaniu, stosuje siê przed skrzy¿owaniami na tych
drogach, na których przy du¿ym natê¿eniu ruchu na wprost
w obu kierunkach, pojazdy skrêcaj¹ce w lewo utrudniaj¹
ruch i zmniejszaj¹ przepustowoœæ skrzy¿owania.

Rys. 3.2.22.1. Znak B-21

Umieszczenie znaku B-21 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje. Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak
dope³niaj¹cy w sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1.
i 3.2.2. Znak B-21 powinien byæ umieszczony w odleg³oœci do 50 m przed skrzy¿owaniem oraz na jezdni
jednokierunkowej powtórzony bezpoœrednio przed
skrzy¿owaniem po lewej stronie (rys. 3.2.22.2).

Rys. 3.2.21.3. Zale¿noœæ odleg³oœci widocznoœci na zatrzymanie od prêdkoœci i pochylenia pod³u¿nego

Warunki widocznoœci na przejazdach kolejowych
kategorii D reguluj¹ odrêbne przepisy.
Trójk¹t widocznoœci dla przejazdu przez torowiska
tramwajowe wyznacza siê w analogiczny sposób, jak
dla przejazdów kolejowych.
Znak B-20 umieszcza siê mo¿liwie jak najbli¿ej
skrzy¿owania i nie dalej ni¿ 25 m od niego w obszarze
zabudowanym. Odleg³oœæ umieszczenia znaku nale¿y
mierzyæ od krawêdzi jezdni drogi poprzecznej lub od
skrajnej szyny. Dopuszcza siê umieszczenie znaku B20 wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jednym s³upku).
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej od
60 km/h znak B-20 powinien byæ poprzedzony w
odleg³oœci 150 - 300 m znakiem A-7 z tabliczk¹ z
napisem „Stop” i podaniem odleg³oœci od miejsca
umieszczenia znaku B-20.
Je¿eli znak B-20 umieszczony jest na drodze o
nawierzchni bitumicznej, to miejsce, w którym
kieruj¹cy ma zatrzymaæ pojazd, powinno byæ
uzupe³nione lini¹ bezwzglêdnego zatrzymania - stop. Znak

Rys. 3.2.22.2. Powtórzenie znaku B-21 na drodze
jednokierunkowej

65

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

Znaki wskazuj¹ce sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na najbli¿szym skrzy¿owaniu umieszcza siê ³¹cznie ze znakiem B-21, a znaki wskazuj¹ce
sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo na
nastêpnym skrzy¿owaniu samodzielnie przed skrzy¿owaniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdowa.

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

Znak B-21 zaleca siê uzupe³niaæ odpowiednimi
odmianami znaku F-7 (pkt. 7.2.7), wskazuj¹cymi
mo¿liwoœæ wykonania skrêtu przy wykorzystaniu
przyleg³ego uk³adu dróg.

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

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

Rys. 3.2.22.6. Zastosowanie znaku B-21 ze znakiem F-7 wskazuj¹cym trasê objazdu w prawo w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
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Znak ten stosuje siê tak¿e jako znak dope³niaj¹cy
w sytuacjach opisanych w punktach 3.2.1 i 3.2.2.
(rys. 3.2.1.2 i 3.2.2.6).
Umieszczenie znaku B-22 w obrêbie skrzy¿owania
oznacza, ¿e dotyczy on tylko najbli¿szej jezdni, przed
któr¹ siê znajduje.

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

Przyk³ady zastosowania znaku B-21 ze znakami F-7
pokazano na rysunkach od 3.2.22.4. do 3.2.22.7.
Znak B-21 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania pojazdów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy
okreœlonym natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by monitoruj¹ce ruch.

Rys. 3.2.23.2. Zastosowanie znaku B-22 ze znakiem F-7 wskazuj¹cym mo¿liwoœæ dojazdu do drogi poprzez
skrêcanie w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu

3.2.23. Zakaz skrêcania w prawo
Znak B-22 „zakaz skrêcania w prawo” (rys. 3.2.23.1)
stosuje siê w celu zabronienia skrêcania pojazdów w
prawo na najbli¿szym skrzy¿owaniu, w szczególnoœci
ze wzglêdu na:
– ma³y promieñ ³uku,
– ma³¹ szerokoœæ jezdni drogi odga³êziaj¹cej siê w prawo,
– warunki ruchu wynikaj¹ce z bardzo intensywnego ruchu pieszych (skrêcaj¹ce pojazdy mog¹ tamowaæ ruch
na pasie drogi, któr¹ opuszczaj¹).

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

Rys. 3.2.23.1. Znak B-22
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Zasady umieszczania znaku B-22 s¹ takie same jak
znaku B-21, z tym ¿e znak ten powtarza siê
bezpoœrednio przed skrzy¿owaniem tylko po prawej
stronie jezdni.
Znak ten mo¿e byæ uzupe³niony odpowiedni¹ odmian¹ znaku F-7; znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w
zwi¹zku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu umieszcza siê ³¹cznie ze znakiem B-22,
natomiast znak F-7 wskazuj¹cy sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w prawo na najbli¿szym
skrzy¿owaniu przed skrzy¿owaniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdu. Przyk³ady zastosowania
znaku B-22 ze znakiem F-7 pokazano na rysunkach
3.2.23.2 i 3.2.23.3.
Znak B-22 w postaci œwietlnej mo¿e byæ stosowany na
skrzy¿owaniach, na których warunki ruchu powoduj¹
koniecznoœæ okresowego zabronienia skrêcania
pojazdów. Znak w³¹czany jest automatycznie przy
okreœlonym natê¿eniu ruchu pojazdów lub przez s³u¿by
monitoruj¹ce ruch.

zawracania, je¿eli odcinek drogi objêty tym zakazem
koñczy siê przed skrzy¿owaniem.
Znak umieszcza siê w tym miejscu, w którym zakaz
przestaje obowi¹zywaæ.

Rys. 3.2.25.1. Znak B-24

3.2.26. Zakaz wyprzedzania

3.2.24. Zakaz zawracania

Rys. 3.2.26.1. Znak B-25

Znak B-25 „zakaz wyprzedzania” (rys. 3.2.26.1) stosuje siê w celu zabronienia wyprzedzania pojazdami
silnikowymi innych pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykonanie tego manewru stwarza
zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach,
– przed zwê¿onymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach, je¿eli pojazdy powinny poruszaæ siê tylko
po jednym pasie ruchu (w jednym kierunku),
– w przypadku, gdy brak widocznoœci niezbêdnej do
wykonania tego manewru jest niew³aœciwie oceniany przez kieruj¹cych.
Znaku tego nie stosuje siê na jezdniach, na których
istniej¹ co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego
kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy nastêpuje
zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub
trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego.
W razie potrzeby wprowadzenia zakazu wyprzedzania
tylko dla okreœlonych pojazdów pod znakiem B-25
umieszcza siê tabliczkê T-23a − j (rys. 3.2.34.2) z
symbolem pojazdu.

Rys. 3.2.24.1. Znak B-23

Znak B-23 „zakaz zawracania” (rys. 3.2.24.1) stosuje
siê w celu zabronienia zawracania, je¿eli manewr ten,
zw³aszcza gdy jest czêsto wykonywany, mo¿e
powodowaæ utrudnienie ruchu, w szczególnoœci
podczas du¿ego jego natê¿enia i stosunkowo ma³ej
szerokoœci drogi (jezdni) lub pasa dziel¹cego jezdnie.
Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca
umieszczenia znaku do najbli¿szego skrzy¿owania
w³¹cznie. Znak umieszcza siê:
– w pobli¿u skrzy¿owania, je¿eli ma dotyczyæ tylko
skrzy¿owania,
– w oddaleniu od skrzy¿owania, je¿eli zakaz ma obj¹æ równie¿ odcinek drogi poprzedzaj¹cy skrzy¿owanie.
3.2.25. Koniec zakazu zawracania
Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” (rys.
3.2.25.1) stosuje siê w celu uchylenia zakazu
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3.2.27. Zakaz wyprzedzania przez samochody
ciê¿arowe

3.2.29. Koniec zakazu wyprzedzania przez
samochody ciê¿arowe

Rys. 3.2.29.1. Znak B-28

Rys. 3.2.27.1. Znak B-26

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

Znak B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe” (rys. 3.2.27.1) stosuje siê w celu zabronienia
wyprzedzania samochodami ciê¿arowymi o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t innych
pojazdów silnikowych wieloœladowych, je¿eli wykonywanie tego manewru stwarza zagro¿enie
bezpieczeñstwa ruchu, w szczególnoœci:
– na w¹skich jezdniach,
– na stromych wzniesieniach lub spadkach,
– przy du¿ym natê¿eniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciê¿arowych.
Ponadto znak B-26 mo¿e byæ stosowany, ze wzglêdu
na potrzeby organizacji ruchu, np. zachodzi potrzeba
utrzymania samochodów ciê¿arowych na prawym pasie ruchu.
Znak B-26 zabrania wyprzedzania równie¿ przez pojazdy specjalne lub u¿ywane do celów specjalnych o
dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t
oraz ci¹gniki samochodowe.

3.2.30. Zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych

Rys. 3.2.30.1. Znak B-29

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

3.2.28. Koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” (rys.
3.2.28.1) stosuje siê w celu uchylenia zakazu
wyprzedzania, je¿eli odcinek drogi objêty tym zakazem
koñczy siê przed skrzy¿owaniem.
Znak B-27 umieszcza siê w tym miejscu, w którym
zakaz przestaje obowi¹zywaæ.

3.2.31. Koniec zakazu u¿ywania sygna³ów
dŸwiêkowych

Rys. 3.2.28.1. Znak B-27

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

– udzia³u komunikacji zbiorowej dla ka¿dego kierunku.
Kierunek z pierwszeñstwem nale¿y ustaliæ w taki sposób, aby ruch pojazdów by³ ekonomiczny (minimalizacja
globalnych strat czasu) i p³ynny, z zachowaniem bezpieczeñstwa ruchu.

3.2.32. Pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych
z przeciwka

3.2.33. Stój - kontrola celna

Rys. 3.2.32.1. Znak B-31

Rys. 3.2.33.1. Znak B-32

Znak B-31 „pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych z przeciwka” (rys. 3.2.32.1) stosuje siê w celu wskazania
obowi¹zku ust¹pienia pierwszeñstwa przejazdu jad¹cym z przeciwka.
Znak stosuje siê przed takimi zwê¿onymi odcinkami jezdni, nie przekraczaj¹cymi 150 m, na których nie mog¹
wymin¹æ siê pojazdy o szerokoœci 2,5 m, i które s¹ w
ca³oœci (³¹cznie z wjazdem na nie) widoczne dla kieruj¹cych zbli¿aj¹cych siê do miejsca umieszczenia znaku
B-31. Je¿eli d³ugoœæ zwê¿enia przekracza 150 m, nale¿y stosowaæ zasady okreœlone w punkcie 2.2.12.
Znak B-31 nale¿y umieszczaæ mo¿liwie blisko zwê¿enia,
nie dalej ni¿ 20 m od niego. Je¿eli takie umieszczenie nie
jest mo¿liwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem nale¿y podaæ rzeczywist¹ odleg³oœæ znaku od pocz¹tku zwê¿enia.
Jednoczeœnie z zastosowaniem znaku B-31, z przeciwnej strony zwê¿enia nale¿y umieœciæ znak D-5
(pkt 5.2.5). Je¿eli natê¿enie ruchu w przeciwnych kierunkach ulega du¿ym wahaniom w ci¹gu doby,
pierwszeñstwo przejazdu przez zwê¿ony odcinek drogi mo¿e byæ zmieniane w ustalonych okresach doby
przez zmianê znaków B-31 i D-5.
Je¿eli zwê¿enie jezdni wystêpuj¹ce jednostronnie
zosta³o oznakowane znakami A-12b i A-12c, a pierwszeñstwo maj¹ kieruj¹cy wje¿d¿aj¹cy na zwê¿ony
odcinek po stronie, na której nie wystêpuje zwê¿enie,
wówczas znaku B-31 nie stosuje siê.
Przy okreœlaniu pierwszeñstwa przejazdu na zwê¿onych
odcinkach jezdni nale¿y dokonaæ analizy warunków
drogowo-ruchowych, a w szczególnoœci:
– kierunków pochyleñ pod³u¿nych jezdni przed i na
zwê¿eniu,
– natê¿enia ruchu pojazdów dla ka¿dego kierunku,
– struktury rodzajowej pojazdów,

Znak B-32 „stój - kontrola celna” (rys. 3.2.33.1) stosuje siê dla wskazania obowi¹zku zatrzymania pojazdu
w celu kontroli celnej. Znak B-32 po odpowiedniej zmianie napisu mo¿e byæ stosowany dla wskazania
obowi¹zku zatrzymania siê w innych celach omówionych w dalszym ci¹gu niniejszego punktu.
Odmiany znaku B-32 stosuje siê w szczególnoœci:
– na przejœciach granicznych,
– na przejazdach kolejowych,
– przed wjazdami na prom,
– przed punktami kontroli drogowej.
Dla oznaczenia miejsca kontroli celnej znak B-32
umieszcza siê w tym miejscu, w którym powinno nast¹piæ zatrzymanie pojazdu. W sprawie lokalizacji
znaku nale¿y zasiêgn¹æ opinii miejscowego organu
celnego. Na znaku pod czarn¹ kresk¹ umieszcza siê
napis w takim brzmieniu i w takim alfabecie, jakie zastosowano na analogicznym znaku ustawionym po
przeciwnej stronie granicy, w kraju s¹siaduj¹cym w tym
miejscu z Polsk¹.
W miejscach, w których odbywa siê odprawa celna do
krajów skandynawskich w dolnej czêœci bia³ego t³a
umieszcza siê napis „CUSTOMS”.

Rys. 3.2.33.2. Znak B-32a
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Znak B-32a „kontrola graniczna” (rys. 3.2.33.2) stosuje
siê przed przejœciem granicznym, miejscem
przekraczania granicy pañstwowej lub innym miejscem,
w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna, je¿eli
kontrola ta nie odbywa siê ³¹cznie z celn¹ i wymaga
odrêbnego zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji
znaku nale¿y zasiêgn¹æ opinii w³aœciwego organu
Stra¿y Granicznej.
Rys. 3.2.33.6. Znak B-32e

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

Rys. 3.2.33.3. Znak B-32b

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

3.2.34. Ograniczenie prêdkoœci
3.2.34.1. Zasady ogólne
Znak B-33 „ograniczenie prêdkoœci” (rys. 3.2.34.1)
powinien byæ umieszczony tylko w tych przypadkach,
gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane
oznakowanie ostrzegawcze i urz¹dzenia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego mog¹ w niedostateczny sposób wskazywaæ kieruj¹cym na koniecznoœæ zmniejszenia
prêdkoœci.

Rys. 3.2.33.4. Znak B-32c

Rys. 3.2.34.1. Znak B-33

Znak B-33 w zasadzie powinien byæ poprzedzony znakami ostrzegawczymi podaj¹cymi przyczynê
ograniczenia prêdkoœci, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakrêt, œliska jezdnia, inne niebezpieczeñstwo,
itp. Nie stosuje siê znaków B-33, je¿eli kieruj¹cy w jednoznaczny, nie budz¹cy w¹tpliwoœci sposób mo¿e
oceniæ geometriê drogi oraz jej stan techniczny. Liczba
podana na znaku wyra¿a prêdkoœæ w km/h; podaje siê
j¹ z dok³adnoœci¹ do 10 km/h.

Rys. 3.2.33.5. Znak B-32d

Znak B-32d „wjazd na prom” (rys. 3.2.33.5) stosuje
siê przed wjazdami na promy przewo¿¹ce pojazdy.
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Prêdkoœæ podawana na znaku B-33 nie powinna byæ
mniejsza ni¿:
– 50 km/h poza obszarem zabudowanym; ni¿sze prêdkoœci mo¿na stosowaæ wyj¹tkowo na krótkich odcinkach, je¿eli spowodowane jest to stanem
technicznym drogi lub obiektu drogowego albo nag³¹
zmian¹ geometrii drogi niezauwa¿alnej dla kieruj¹cych, np. ma³y promieñ ³uku na ³¹cznicy na wêŸle, a
tak¿e przy czasowych zmianach organizacji ruchu
drogowego,
– 30 km/h w obszarze zabudowanym, chyba ¿e zastosowano progi zwalniaj¹ce.
W przypadku ograniczenia prêdkoœci wynikaj¹cego ze
stosowania progów zwalniaj¹cych dopuszcza siê ograniczenie prêdkoœci poni¿ej 30 km/h odpowiednio do
kszta³tu i wymiaru progów. W tym przypadku liczba
wyra¿aj¹ca ograniczenie prêdkoœci na znaku B-33 mo¿e
byæ podawana z dok³adnoœci¹ do 5 km/h.

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

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

3.2.34.2. Zasady ograniczania prêdkoœci
Znak B-33 umieszcza siê, gdy dzia³ania techniczne
w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów,
itp. nie wp³ywaj¹ w dostateczny sposób na poprawê
bezpieczeñstwa.
Ograniczenie prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33
mo¿na stosowaæ:
– je¿eli odcinek drogi o œliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstk¹ lub szorstk¹ nawierzchni¹,
– dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
– w innych uzasadnionych okolicznoœciach, np. na niektórych ³ukach, gdy ograniczenie prêdkoœci powinno wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu.
W razie potrzeby ograniczenia prêdkoœci, np. ze wzglêdu na stan nawierzchni, noœnoœæ obiektu mostowego,
nadmierny ha³as, geometriê drogi, itp. tylko dla okreœlonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów
ciê¿arowych, ci¹gników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczep¹, pojazdów z przyczep¹ kempingow¹,
autobusów, trolejbusów, pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi, pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub
³atwo zapalnymi, pojazdów z materia³ami, które mog¹
skaziæ wodê - pod znakiem B-33 nale¿y umieœciæ tabliczkê z symbolem takiego pojazdu (rys. 3.2.34.2).

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

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

f) T-23f tabliczka wskazuj¹ca autobusy

g) T-23g tabliczka wskazuj¹ca trolejbusy

Rys. 3.2.34.2. Tabliczki T-23a − j:

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

a) T-23a tabliczka wskazuj¹ca motocykle
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Ograniczenie prêdkoœci okreœlone znakiem B-33 obowi¹zuje do miejsca umieszczenia znaku okreœlaj¹cego
pocz¹tek strefy zamieszkania, pocz¹tek lub koniec obszaru zabudowanego. Je¿eli za znakiem okreœlaj¹cym
pocz¹tek lub koniec obszaru zabudowanego ma obowi¹zywaæ prêdkoœæ wyra¿ona umieszczonym wczeœniej
znakiem B-33, to znak z tak¹ prêdkoœci¹ nale¿y powtórzyæ za znakiem D-42 lub D-43.

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

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

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

3.2.34.3. Wskazywanie podniesionej prêdkoœci
w obszarze zabudowanym
W celu podniesienia dopuszczalnej prêdkoœci w obszarze zabudowanym nale¿y przeprowadziæ szczegó³ow¹
analizê bezpieczeñstwa ruchu uwzglêdniaj¹c¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:
– wypadki drogowe, z uwzglêdnieniem wypadków z
pieszymi,
– zagospodarowanie otoczenia drogi,
– odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami,
– natê¿enie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych,
– szerokoœæ jezdni i liczbê pasów ruchu,
– natê¿enie ruchu pojazdów powolnych.
Dopuszczaln¹ prêdkoœæ w obszarze zabudowanym
mo¿na podnieœæ do 70, maksymalnie do 80 km/h, na
odcinkach pomiêdzy skrzy¿owaniami, na których nie
wystêpuje ruch pieszy.
W celu unikniêcia zaskakiwania kierowców koniecznoœci¹ nag³ego znacznego ograniczenia prêdkoœci
nale¿y stosowaæ zasadê stopniowego jej zmniejszania,
je¿eli ró¿nica pomiêdzy dopuszczaln¹ prêdkoœci¹ na
danym odcinku drogi a prêdkoœci¹, która ma byæ wprowadzona przekracza 30 km/h. W takich przypadkach
nale¿y stosowaæ znaki stopniuj¹ce ograniczenie prêdkoœci, to jest pokazuj¹ce prêdkoœæ poœredni¹. Dopuszcza
siê niestosowanie stopniowania prêdkoœci przy ró¿nicy prêdkoœci 40 km/h, je¿eli pocz¹tkowa prêdkoœæ
dopuszczalna nie przekracza 90 km/h. Odpowiednie
wartoœci na znakach nale¿y podawaæ zgodnie z przedstawionymi w tabeli 3.2.
Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej prêdkoœci odleg³oœæ miêdzy znakami B-33 powinna wynosiæ
od 100 m do 70 m.

3.2.34.4. Stosowanie znaku B-33
Ze wzglêdu na ograniczenia prêdkoœci obowi¹zuj¹ce
na podstawie przepisów o ruchu drogowym na wszystkich drogach, zastosowanie znaku B-33 w praktyce
powoduje zmianê istniej¹cego ju¿ ograniczenia, przy
czym taka zmiana mo¿e dotyczyæ równie¿ ograniczenia wskazanego znakiem B-33. Stosowanie znaków
B-33 na kolejnych odcinkach drogi oznacza, ¿e jedno
ograniczenie dopuszczalnej prêdkoœci „przechodzi” w
inne. Je¿eli natomiast stosuje siê znak B-34 (pkt
3.2.35.1) oznacza to, ¿e za znakiem obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci okreœlone w ustawie - Prawo o ruchu
drogowym.
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kierunkowych u³atwia orientacjê kierowcom zamierzaj¹cym podjechaæ do lewej krawêdzi jezdni.
W celu oznaczenia pocz¹tku, kontynuacji lub uchylenia przed skrzy¿owaniem zakazu wyra¿onego znakiem
B-35, B-36, B-37, B-38 stosuje siê ³¹cznie ze znakiem,
odpowiednio:
a) tabliczkê T-25a (rys. 3.2.36.2) wskazuj¹c¹ pocz¹tek
zakazu; stosuje siê j¹, gdy zakaz rozpoczyna siê miêdzy skrzy¿owaniami,

3.2.35. Koniec ograniczenia prêdkoœci

Rys. 3.2.35.1. Znak B-34

Znak B-34 „koniec ograniczenia prêdkoœci” (rys.
3.2.35.1) stosuje siê w celu uchylenia ograniczenia prêdkoœci, wprowadzonego znakiem B-33, w przypadkach
okreœlonych w punkcie 3.2.34.
Znak B-34 umieszcza siê na koñcu odcinka drogi o ograniczonej prêdkoœci, je¿eli ograniczenie to nie zosta³o
uchylone przez skrzy¿owanie.
Rys. 3.2.36.2. Tabliczka T-25a

3.2.36. Zakaz postoju
b) tabliczkê T-25b (rys. 3.2.36.3) wskazuj¹c¹ kontynuacjê zakazu; stosuje siê j¹:
– za ka¿dym miejscem przeznaczonym do zawracania (poza skrzy¿owaniem),
– za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnêtrznej
na drogê publiczn¹,
– za wyjazdem z obiektu przydro¿nego,
– co 200 - 250 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami) w obszarze zabudowanym wynosi ponad 400 m,
– co 400 - 500 m, je¿eli d³ugoœæ odcinka drogi objêtego zakazem postoju (miêdzy skrzy¿owaniami)
poza obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m,

Rys. 3.2.36.1. Znak B-35

Znak B-35 „zakaz postoju” (rys. 3.2.36.1) stosuje siê
w miejscach, w których wystêpuje koniecznoœæ ograniczenia postoju na drodze. Znak nale¿y umieszczaæ
po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowi¹zywaæ;
dotyczy to tak¿e drogi jednokierunkowej.
W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe
jest dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdni¹ na poboczu, na chodniku lub w zatoce nale¿y:
– wskazaæ mo¿liwoœæ postoju znakiem D-15, D-18 lub
D-19 albo znakiem poziomym P-18 „stanowisko postojowe” lub P-19 „linia wyznaczaj¹ca pas postojowy”, ewentualnie
– pod znakiem zakazu umieœciæ tabliczkê z napisem
„Nie dotyczy chodnika (pobocza)”.
Znak B-35 stosuje siê tak¿e w miejscach, w których ze wzglêdu na warunki ruchu - nale¿y umo¿liwiæ krótkotrwa³e unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub
wysadzenia pasa¿era przed takimi obiektami jak: urzêdy, instytucje, budynki u¿ytecznoœci publicznej itp.
Dopuszcza siê wykonywanie znaków B-35 jako
dwustronnych; ich umieszczanie na drogach dwu-

Rys. 3.2.36.3.

Tabliczka T-25b

c) tabliczkê T-25c (rys. 3.2.36.4) wskazuj¹c¹ koniec zakazu umieszcza siê na koñcu odcinka jezdni (drogi)
objêtego zakazem postoju, z wyj¹tkiem przypadku
gdy na dalszym odcinku obowi¹zuje zakaz zatrzymywania siê (rys. 3.2.37.2).
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wych na placach, a tak¿e w pobli¿u obiektów specjalnych (banki, obiekty MON itp.). Przyk³ad
zastosowania znaku B-36 z tabliczk¹ T-26 pokazano
na rysunku 3.2.36.7.

Rys. 3.2.36.4. Tabliczka T-25c

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

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

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

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

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

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

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

Rys. 3.2.36.5. Tabliczka T-26

Znak z tabliczk¹ T-26 umieszcza siê w œrodku boku
objêtego zakazem, równolegle do jego krawêdzi.
Znaki B-35 lub B-36 z tabliczk¹ T-26 stosuje siê w
celu zapewnienia przejezdnoœci dróg po¿aro-

Rys. 3.2.36.9. Znak B-35 z informacj¹ o czasie postoju
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Napis podany na rysunku:
– 3.2.36.10. oznacza, ¿e w godzinach wymienionych
na znaku zabroniony jest postój trwaj¹cy d³u¿ej ni¿
15 minut,
– 3.2.36.11. oznacza; ¿e we wtorki i pi¹tki w godzinach od 6 do 12 postój pojazdu jest zabroniony,
– 3.2.36.12. oznacza, ¿e od 7 do 18 zabroniony jest
postój trwaj¹cy ponad 5 minut.

Odstêpstwa od obowi¹zywania znaku dla niektórych
rodzajów pojazdów, wyra¿a siê przez umieszczenie tabliczki z napisem „Nie dotyczy ...”.
3.2.37. Zakaz zatrzymywania siê

Rys. 3.2.37.1. Znak B-36

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania siê” (rys. 3.2.37.1)
stosuje siê w celu wyeliminowania zatrzymania siê na
tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe
unieruchomienie pojazdu mo¿e spowodowaæ pogorszenie
p³ynnoœci ruchu, zmniejszenie przepustowoœci i wzrost
zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu oraz w pobli¿u
obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.),
których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika
z odrêbnych przepisów.
Znak B-36 jako bardzo uci¹¿liwy dla kieruj¹cych powinien byæ umieszczony jedynie w niezbêdnych,
uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasad¹
powinien byæ ograniczony czas obowi¹zywania znaku.
Ograniczenie zatrzymywania siê powinno dotyczyæ tylko godzin najwiêkszego natê¿enia ruchu. Znak B-36
powinien byæ stosowany przede wszystkim w miastach,
na ulicach uk³adu podstawowego, prowadz¹cych komunikacjê zbiorow¹ autobusow¹ lub trolejbusow¹ oraz
na w¹skich ulicach dwukierunkowych o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zasady umieszczania tego znaku s¹ analogiczne jak znaku B-35 (pkt 3.2.36) oraz dotycz¹ tych samych
elementów drogi.
W tych miejscach, gdzie obowi¹zuje zakaz, a mo¿liwe
jest dopuszczenie postoju poza jezdni¹ stosuje siê te
same zasady jak dla znaku B-35.
Je¿eli w pobli¿u miejsca, w którym obowi¹zuje zakaz
zatrzymywania siê wystêpuj¹ trudnoœci z zaparkowaniem pojazdu, zaleca siê stosowanie pod znakiem B-36,
drogowskazu ze znakiem D-18 (rys. 6.3.4.17) informuj¹cego o dojeŸdzie do parkingu.
Znak B-36 umieszcza siê równie¿ przed liniami wysokiego napiêcia, w odleg³oœci 20 m od skrajnego
przewodu, je¿eli napiêcie pr¹du jest wiêksze od 400 kV.
W przypadku, gdy koniec odcinka objêtego zakazem
zatrzymywania siê wyra¿onego znakiem B-36 stanowi
pocz¹tek odcinka objêtego zakazem postoju, wówczas
w miejscu tym umieszcza siê znak B-35 (rys. 3.2.37.2).

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

Je¿eli zachodzi koniecznoœæ wprowadzenia znakiem
B-35 okresowych ograniczeñ postoju, to znak nale¿y
umieœciæ co najmniej z piêciodniowym wyprzedzeniem
i zaopatrzyæ w tabliczkê z napisem np. „Od dnia ...”,
„W dniach ...”, itp. Dzieñ miesi¹ca nale¿y wpisaæ cyframi arabskimi, a miesi¹c rzymskimi.

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

Rys. 3.2.36.12. Znak z informacj¹ na tabliczce o okresie
obowi¹zywania zakazu i czasie postoju
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3.2.38. Zakaz postoju w dni nieparzyste

Rys. 3.2.38.1. Znak B-37

Znak B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” (rys.
3.2.38.1) stosuje siê przede wszystkim w miastach, w
celu udostêpnienia jednej strony jezdni, co drugi dzieñ,
dla potrzeb, np. zaopatrzenia sklepów, sprz¹tania drogi,
usuwania œniegu.
Znak B-37 obowi¹zuje w dni nieparzyste miesi¹ca. Powinien byæ umieszczany po stronie nieparzystej ulicy
(nieparzyste numery posesji).
Zasady stosowania znaku B-37 (oprócz godzin obowi¹zywania i miejsca obowi¹zywania poza obszarem
zabudowanym) s¹ analogiczne jak na znaku B-35 (pkt
3.2.36). Znak B-37 stosuje siê w parze ze znakiem B38 umieszczonym po przeciwnej stronie drogi.
Umieszczenie tych znaków dopuszcza postój pojazdu
trwaj¹cy nie d³u¿ej ni¿ minutê.
Dla wprowadzenia zakazu postoju w dni nieparzyste
na stronie placu stosuje siê znak B-37 z tabliczk¹ T-26.
Na przeciwleg³ej stronie placu stosuje siê znak B-38 z
tabliczk¹ T-26.
3.2.39. Zakaz postoju w dni parzyste

Rys. 3.2.37.2. Sposób wskazywania zmian znaków wynikaj¹cych ze znaków B-35 i B-36

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

W celu wskazania, ¿e pojazd pozostawiony w miejscu,
w którym obowi¹zuje zakaz wyra¿ony znakiem B-35
lub B-36, zostanie usuniêty na koszt w³aœciciela, pod
znakiem umieszcza siê tabliczkê T-24 (rys. 3.2.37.3).

Rys. 3.2.37.3. Tabliczka T-24

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

Rys. 3.2.39.1. Znak B-38
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3.2.40. Strefa ograniczonego postoju

Rys. 3.2.41.1. Znak B-40

3.2.42. Zakaz ruchu pieszych

Rys. 3.2.40.1. Znak B-39

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” (rys. 3.2.40.1)
stosuje siê w celu oznakowania strefy, w której obowi¹zuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich
drogach poza miejscami wyznaczonymi do postoju
pojazdów.
Znaki B-39 maj¹ wymiary jak du¿e znaki informacyjne. Na tarczy znaku podaje siê informacje o zakresie
obowi¹zywania znaku (dni, godziny, wyj¹tki itp.) wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 3.2.36.
Je¿eli zakaz dotyczy okreœlonych pojazdów, na znaku umieszcza siê symbol pojazdu lub napis okreœlaj¹cy
rodzaj pojazdu np. symbol samochodu ciê¿arowego,
napis "Dotyczy taksówek".
Znaki B-39 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonego postoju.
Na drogach wewn¹trz strefy mo¿na za pomoc¹ znaków B-35 i B-36, wprowadzaæ dalej id¹ce ograniczenia
dotycz¹ce postoju pojazdów.
Znak B-39 mo¿e byæ równie¿ stosowany w celu unikniêcia koniecznoœci umieszczania du¿ej liczby znaków
B-35 na poszczególnych ulicach.

Rys. 3.2.42.1. Znak B-41

Znak B-41 „zakaz ruchu pieszych” (rys. 3.2.42.1)
stosuje siê w celu wyeliminowania pieszych z drogi
w tych miejscach, w których ich obecnoœæ ze wzglêdu na warunki lokalne, np. brak chodnika i du¿y
ruch samochodów, zw³aszcza ciê¿arowych, mo¿e
stwarzaæ niebezpieczeñstwo nie tylko dla nich, ale
i dla ruchu pojazdów. Znak dotyczy tej strony drogi, po której jest umieszczony. Je¿eli zakaz ma
dotyczyæ ca³ej drogi, znaki B-41 umieszcza siê po
obu jej stronach.
Znak B-41 stosuje siê:
– na odcinkach dróg posiadaj¹cych wydzielony
poza koron¹ drogi ci¹g pieszy, pieszo-rowerowy,
drogi dojazdowe, gdzie istnieje mo¿liwoœæ obs³ugi ruchu pieszego poza pasem drogowym,
– wzd³u¿ nowych odcinków dróg, zw³aszcza obwodnic, które nie s³u¿¹ obs³udze ruchu pieszego
i mo¿e on odbywaæ siê wzd³u¿ ci¹gów tradycyjnych.
Umieszczaj¹c znak B-41 nale¿y zapewniæ pieszym
(w razie potrzeby wskazaæ im) bezpieczny ci¹g komunikacyjny. W tym celu zaleca siê umieszczanie
tabliczek, wskazuj¹cych mo¿liwoœæ korzystania z
drogi, np. z napisem „Przejœcie po drugiej stronie
ulicy”.

3.2.41. Koniec strefy ograniczonego postoju
Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju”
(rys. 3.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu
ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza siê go
na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym
drogi co znak B-39.
Znak B-40 ma kszta³t kwadratu o wymiarach jak du¿e
znaki informacyjne.
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3.2.43. Koniec zakazów

3.2.45. Koniec strefy ograniczonej prêdkoœci

Rys. 3.2.43.1. Znak B-42

Rys. 3.2.45.1. Znak B-44

Znak B-42 „koniec zakazów” (rys. 3.2.43.1) stosuje siê
na koñcu odcinka drogi objêtego wiêcej ni¿ jednym zakazem, wyra¿onym za pomoc¹ znaków B-23, B-25, B-26,
B-29 i B-33, je¿eli zakazy maj¹ byæ odwo³ane przed skrzy¿owaniem. Je¿eli spoœród np. dwóch lub trzech zakazów
ma byæ uchylony tylko jeden, to stosuje siê znak z symbolem barwy szarej odwo³ywanego zakazu, np. B-24.

Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prêdkoœci”
(rys. 3.2.45.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu ze
strefy ograniczonej prêdkoœci. Umieszcza siê go na
wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B43, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, w
którym ustawiono ten znak.

3.2.44. Strefa ograniczonej prêdkoœci

4. Znaki nakazu
4.1.

Zasady ogólne

4.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków
Znaki nakazu stosuje siê w celu wskazania:
– wymaganego sposobu jazdy na skrzy¿owaniu lub innym miejscu, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12),
– obowi¹zku korzystania przez okreœlonych uczestników
ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),
– obowi¹zuj¹cej na drodze minimalnej prêdkoœci (znak
C-14),
– nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi,
– obowi¹zku u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.
Znaki nakazu nie dotycz¹ pojazdów szynowych poruszaj¹cych siê zgodnie z przebiegiem ich trasy.
Znaki nakazu, z wyj¹tkiem znaku C-17, maj¹ kszta³t ko³a
o wymiarach oznaczonych na rysunku 4.1.l.1 i okreœlonych w tabeli 4.1.

Rys. 3.2.44.1. Znak B-43

Znak B-43 „strefa ograniczonej prêdkoœci” (rys. 3.2.44.1)
stosuje siê w celu ograniczenia prêdkoœci w strefach o du¿ym natê¿eniu ruchu pojazdów i pieszych oraz du¿ej liczbie
skrzy¿owañ. Znaki te stosuje siê tak¿e w centralnych czêœciach miasta w okolicach centrów handlowych. Strefa
ograniczonej prêdkoœci powinna obejmowaæ ulice o jednorodnym charakterze nie prowadz¹ce ruchu tranzytowego.
W zale¿noœci od warunków drogowych, natê¿enia ruchu
pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych znakiem B-43
stosuje siê ograniczenie prêdkoœci do 30, 40 lub 50 km/h.
Znak B-43 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy ograniczonej prêdkoœci.
W strefie ograniczonej prêdkoœci powinny byæ stosowane rozwi¹zania lub urz¹dzenia wymuszaj¹ce jazdê z
prêdkoœci¹ podan¹ na znaku. W strefie ograniczonej
prêdkoœci nie powinno siê stosowaæ znaków okreœlaj¹cych pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach. Zaleca siê
stosowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego
takich jak progi zwalniaj¹ce oraz stosowanie organizacji
ruchu wymuszaj¹cej powoln¹ jazdê (zmiana kierunku
jazdy, miejscowe przewê¿enie). W strefach o dopuszczalnej prêdkoœci 30 km/h lub mniejszej, urz¹dzenia i
rozwi¹zania wymuszaj¹ce powoln¹ jazdê mog¹ nie byæ
oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Rys. 4.1.1.1. Kszta³t i wymiary znaków nakazu
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Tabela 4.1. Wymiary znaków nakazu (mm)

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

Znaki nakazuj¹ce skrêcanie wystêpuj¹ w dwóch odmianach: C-1 i C-2 dla nakazu jazdy w prawo, C-3 i C-4 dla
nakazu jazdy w lewo. Stosowanie tych odmian powinno
byæ takie, aby kieruj¹cym jednoznacznie wskazaæ sposób i istniej¹ce kierunki ruchu na drodze, do której siê
zbli¿aj¹. W skomplikowanych warunkach drogowych
mo¿na umieœciæ dwa znaki, np. C-3 i C-4 wskazuj¹ce
ten sam kierunek jazdy.
Przed wyborem sposobu oznakowania nale¿y zbadaæ czy
zastosowanie znaku zakazu skrêcania w lewo lub w prawo nie przeka¿e jad¹cym bardziej wyraziœcie, ni¿
odpowiedni znak nakazu, mo¿liwoœci jazdy przez skrzy¿owanie w okreœlonych kierunkach. Znaki wskazuj¹ce
wymagany sposób jazdy na skrzy¿owaniu, umieszcza
siê w rejonie skrzy¿owania, jednak nie dalej ni¿ 25 m od
krawêdzi jezdni drogi poprzecznej.
Znaki: C-2, od C-4 - C-8, C-12 i C-14 umieszcza siê po
obu stronach jezdni jednokierunkowych wielopasowych.
Pod znakami nakazu dopuszcza siê stosowanie tabliczek
z napisami zezwalaj¹cymi niektórym uczestnikom ruchu na niestosowanie siê do znaków, wed³ug zasad
okreœlonych w punktach 3.1, 3.2.1 i 3.2.2. Na znakach
nakazu nie dopuszcza siê umieszczania jakichkolwiek
napisów lub dodatkowych symboli.
Znaki od C-1 do C-8 stosuje siê równie¿ na wyjazdach z
obiektów przydro¿nych, je¿eli istnieje potrzeba wskazania obowi¹zkowego kierunku jazdy, np. wyjazd ze stacji
paliw, parkingu itp.

4.2.2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Rys. 4.2.2.1. Znak C-2

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” (rys. 4.2.2.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje siê na
wlotach, z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch
pojazdów tylko w prawo.
Na skrzy¿owaniu typu „T” znak C-2 umieszcza siê na:
– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,
– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natê¿enia
ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skrêcanie
w lewo spowodowa³oby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeñstwa.
Na skrzy¿owaniach o czterech wlotach znak C-2
umieszcza siê na wlocie, je¿eli:
– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd
na wprost nie jest dozwolony,
– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w lewo, jak i w
drogê na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.2.2).
Znak C-2 umieszcza siê na drodze dochodz¹cej do drogi
poprzecznej, je¿eli k¹t pomiêdzy osiami obu dróg wynosi nie mniej ni¿ 20O, zgodnie z zasadami pokazanymi
na rysunku 4.2.2.3.

4.2. Opisy szczegó³owe
4.2.1.

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Rys. 4.2.1.1. Znak C-1
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Rys. 4.2.2.4. Ustalenie k¹ta pomiêdzy drogami na skrzy¿owaniu typu „T”, gdy wlot przebiega w ³uku
poziomym

4.2.3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

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

Rys. 4.2.3.1. Znak C-3

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

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

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

Rys. 4.2.3.2. Zastosowanie znaku C-3 na skrzy¿owaniu typu „T”
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4.2.4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem

4.2.5. Nakaz jazdy prosto

Rys. 4.2.4.1.

Rys. 4.2.5.1.

Znak C-4

Znak C-5

Znak C-5 umieszcza siê na skrzy¿owaniach w szczególnoœci, je¿eli:
– skrêcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w
znacznym stopniu ruch pieszych,
– natê¿enie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest
znaczne i skrêcanie w tê drogê by³oby utrudnione
lub zagra¿a³oby bezpieczeñstwu,
– na drodze poprzecznej ruch zosta³ zamkniêty znakami B-1 lub B-2.
Znak C-5 stosuje siê te¿ na drodze dochodz¹cej do drogi
poprzecznej, je¿eli k¹t miêdzy osiami obydwu dróg lub
pomiêdzy osi¹ drogi dochodz¹cej a krawêdzi¹ jezdni
drogi poprzecznej jest mniejszy od 20° (rys. 4.2.2.3 i
4.2.2.4).
Poza skrzy¿owaniami znak C-5 stosuje siê w miejscach
krzy¿owania siê kierunków ruchu je¿eli konieczne jest
wyeliminowanie skrêcania pojazdów, np. skrêcania w
lewo do obiektów przydro¿nych, stacji paliw itp.

Znak C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” (rys. 4.2.4.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcenia w lewo za znakiem. Znak C-4 stosuje siê na
wlotach, z których na skrzy¿owaniu dopuszcza siê ruch
pojazdów tylko w lewo. Na skrzy¿owaniu typu „T” znak
C-4 umieszcza siê na:
– wlocie prowadz¹cym do drogi jednokierunkowej,
– wlocie prowadz¹cym do drogi dwukierunkowej, je¿eli konieczne jest wyeliminowanie skrêcania pojazdów w prawo.
Na skrzy¿owaniach czterowlotowych znak C-4
umieszcza siê na wlocie, je¿eli:
– droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd
na wprost nie jest dozwolony,
– wjazd zarówno w drogê poprzeczn¹ w prawo, jak i
w drogê na wprost zosta³ zamkniêty (rys. 4.2.4.2).

4.2.6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Rys. 4.2.6.1. Znak C-6

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

Rys. 4.2.4.2. Zastosowanie znaku C-4 na skrzy¿owaniu o
czterech wlotach
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Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” (rys. 4.2.8.1)
stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym obowi¹zku
skrêcenia w prawo lub w lewo. Znak C-8 umieszcza siê
przed skrzy¿owaniem, gdy geometria skrzy¿owania lub
przyjêta organizacja ruchu uniemo¿liwia przejazd
pojazdów na wprost przez skrzy¿owanie (rys. 4.2.8.2).

Rys. 4.2.6.2.

Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzy¿owaniu o wiêcej ni¿ czterech wlotach

Rys. 4.2.8.2.

4.2.7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Zastosowanie znaku C-8 na skrzy¿owaniu o
czterech wlotach

4.2.9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Rys. 4.2.7.1. Znak C-7

Rys. 4.2.9.1. Znak C-9

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

Rys. 4.2.9.2.
Rys. 4.2.8.1. Znak C-8
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Zastosowanie znaku C-9
na wysepce kanalizuj¹cej ruch

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

Rys. 4.2.10.2. Zastosowanie znaku C-10

4.2.11. Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony
znaku

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

4.2.10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Rys. 4.2.11.1. Znak C-11

Znak C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
(rys. 4.2.11.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
mo¿liwoœci ominiêcia wysepki (przeszkody w jezdni) z
dowolnej jej strony, nie powoduj¹c zmiany zamierzonego
kierunku jazdy. Po prawej stronie znaku nie mo¿e byæ
dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku. Nie nale¿y
stosowaæ znaku C-11, je¿eli zastosowano tablicê U-4
(za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia).
Znak C-11 umieszcza siê:
– przed skrzy¿owaniami, przez które mo¿liwy jest przejazd dwoma jezdniami w tych samych lub ró¿nych
poziomach (rys. 4.2.11.2),
– na pocz¹tku wysepki lub przeszkody dziel¹cej jezdniê (rys. 4.2.11.3).

Rys. 4.2.10.1. Znak C-10

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

Rys. 4.2.12.1. Znak C-12

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

4.2.13. Droga dla rowerów

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

Rys. 4.2.13.1.

Znak C-13

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

4.2.14. Koniec drogi dla rowerów
Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” (rys. 4.2.14.1)
stosuje siê w celu wskazania miejsca, w którym koñczy siê droga dla rowerów i nastêpuje w³¹czenie do
jezdni, na której odbywa siê ruch innych pojazdów.

Rys. 4.2.11.3. Zastosowanie znaku C-11 na wysepce dziel¹cej jezdnie
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wskazan¹ znakiem C-14 przestaje obowi¹zywaæ.
Umieszczenie znaku C-15 jest jedynym sposobem
odwo³ania minimalnej prêdkoœci.

Znak C-13a stosuje siê przed miejscami, gdzie ci¹g rowerowy kierowany jest na drug¹ stronê drogi, a warunki
lokalne nie pozwalaj¹ na bezpieczne wyznaczenie przejazdu rowerzystów. W takim miejscu rowery powinny
byæ przeprowadzane po przejœciu dla pieszych.

Rys. 4.2.16.1. Znak C-15

4.2.17. Droga dla pieszych
Rys. 4.2.14.1. Znak C-13a

4.2.15. Prêdkoœæ minimalna

Rys. 4.2.17.1. Znak C-16

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

Rys. 4.2.15.1. Znak C-14

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

4.2.18. Koniec drogi dla pieszych

4.2.16. Koniec minimalnej prêdkoœci
Znak C-15 „koniec minimalnej prêdkoœci” (rys.
4.2.16.1) stosuje siê dla zaznaczenia miejsca, w
którym nakaz jazdy z minimaln¹ prêdkoœci¹

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

Je¿eli na drodze konieczne jest dopuszczenie ruchu pojazdów innych ni¿ rowery np. pojazdów zaopatrzenia
nie stosuje siê znaku C-13/16. W takich przypadkach
stosuje siê znak B-1 z tabliczk¹ T-22 oraz tabliczkê wskazuj¹c¹, jakich innych pojazdów zakaz nie dotyczy.

4.2.19. Droga dla pieszych i rowerów

Rys. 4.2.19.1.

Rys. 4.2.19.3. Znak C-13/16 wskazuj¹cy poszczególne
strony drogi, po których powinien odbywaæ siê
ruchu pieszych i rowerów

Znak C-13/16

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

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

Rys. 4.2.18.1. Znak C-17

Przy zastosowaniu znaku C-17 nie jest konieczne
oznakowanie znakami B-13a tych wylotów ze
skrzy¿owania, na które zabroniony jest wjazd pojazdów
przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.
Na znaku C-17 umieszcza siê znaki C-2, C-4 lub C-5,
je¿eli za skrzy¿owaniem tylko na jednej drodze
dopuszczony jest wjazd pojazdów przewo¿¹cych
materia³y niebezpieczne, a znaki C-6, C-7 lub C-8, je¿eli
przewóz materia³ów niebezpiecznych dopuszczony jest
na dwóch drogach za skrzy¿owaniem. Znak C-17 mo¿e
byæ stosowany na du¿ych placach postojowych,
terminalach odpraw celnych itp. w celu wskazania
kierunku do miejsc postojowych przeznaczonych dla
pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne.

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

W przypadku gdy ruch rowerów powinien odbywaæ
siê tylko po jednej stronie drogi dla pieszych i rowerów, symbole rowerów i pieszych oddziela siê kresk¹
pionow¹ (rys. 4.2.19.3).
Je¿eli droga dla pieszych i rowerów rozdziela siê na
dwie osobne drogi przeznaczone jedna dla rowerów,
druga dla pieszych, na pocz¹tku ka¿dej z dróg umieszcza siê odpowiednio znaki C-13 i C-16.
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4.2.21. Nakaz u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych

5. Znaki informacyjne
5.1. Zasady ogólne
5.1.1. Funkcja, kszta³t i wymiary znaków
Znaki informacyjne maj¹ na celu poinformowanie kieruj¹cych pojazdami o rodzaju drogi i sposobie
korzystania oraz o obiektach znajduj¹cych siê przy drodze lub w jej pobli¿u przeznaczonych dla u¿ytkowników
dróg.
Znaki informacyjne maj¹ kszta³t kwadratu lub prostok¹ta o wymiarach oznaczonych na rysunku 5.1.1.1 i
okreœlonych w tabeli 5.1. Niektóre znaki mog¹ wystêpowaæ tylko w jednej wielkoœci bez wzglêdu na rodzaj
drogi lub mieæ zmniejszone wymiary. Dotyczy to znaków: D-19, D-20, D-39, D-40 i D-41.

Rys. 4.2.21.1. Znak C-18

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

Rys. 5.1.1.1.

Kszta³t i wymiary znaków informacyjnych

4.2.22. Koniec nakazu u¿ywania ³añcuchów
przeciwpoœlizgowych
a) bez bia³ego pola

Rys. 4.2.22.1. Znak C-19

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

b) z bia³ym polem
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Zwiêkszenie wysokoœci znaku (n = 2) mo¿e nast¹piæ
w razie koniecznoœci podania na nim informacji uzupe³niaj¹cych nie mieszcz¹cych siê na znaku o
normalnej wysokoœci.
Znaki informacyjne oznaczaj¹ce obiekty dla podró¿nych umieszcza siê bezpoœrednio przed wjazdem
do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ruchu.
Je¿eli dojazd do obiektu mo¿liwy jest tylko z jednego kierunku ruchu, to informacjê o obiekcie
stosuje siê tylko dla tego kierunku. Na drogach
Tabela 5.1.

dwukierunkowych dwupasowych o ma³ym natê¿eniu ruchu dopuszcza siê umieszczenie znaku tylko
po tej stronie jezdni, po której znajduje siê obiekt,
stosuj¹c wówczas znak dwustronny (wykonany po
obu stronach tarczy).
Na drogach dwujezdniowych, na których mo¿liwy
jest bezpoœredni dojazd do obiektu z obu kierunków, dopuszcza siê umieszczenie znaków tylko po
tej stronie jezdni, po której znajduje siê obiekt, oddzielnie dla ka¿dej z nich.

Wymiary znaków informacyjnych (mm)

Na znaku przy wjeŸdzie do obiektu umieszcza siê
strza³kê (rys. 5.1.1.2 lit. a lub 5.1.1.2 lit. b), a je¿eli
obiekt jest oddalony od drogi - strza³kê z napisem
podaj¹cym odleg³oœæ do obiektu (rys. 5.1.1.2 lit. c lub
5.1.1.2 lit. d). W tym drugim przypadku mo¿na te¿
stosowaæ, zale¿nie od sytuacji, strza³ki z napisami
pokazane na rysunku 5.1.1.4.

c) w prawo z podaniem odleg³oœci

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

d) w lewo z podaniem odleg³oœci

Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki informacyjne o obiektach poprzedza siê takimi samymi
znakami umieszczonymi w nastêpuj¹cych odleg³oœciach od wjazdu do obiektu:
– 1 km lub 500 m na drogach powiatowych,
– 2 km i 500 m na drogach wojewódzkich i krajowych.
Dopuszcza siê dodatkowo umieszczanie znaków poprzedzaj¹cych w odleg³oœci:
– 5 km na drogach krajowych,
– 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach.

a) w prawo

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

które zlokalizowane s¹ bezpoœrednio przy drodze lub w
odleg³oœci do 500 m od niej. Nie dotyczy to informacji
o telefonach, jednostkach policji, szpitalach i punktach
opatrunkowych, które mo¿na umieszczaæ równie¿ wówczas, gdy obiekt taki znajduje siê w odleg³oœci wiêkszej
ni¿ 500 m od drogi.
Je¿eli po zjeŸdzie z drogi trasa dojazdu do obiektu
zmienia kierunek, to na skrzy¿owaniach nale¿y
powtarzaæ znaki o obiekcie ze strza³kami wed³ug
rysunku 5.1.1.2 lit. a lub 5.1.1.2 lit. b.
Rys. 5.1.1.5.

Oznakowanie wjazdu z obu kierunków do
obiektu przy drodze:

Rys. 5.1.1.3. Rozmieszczenie na znaku napisu podaj¹cego
odleg³oœæ

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

Rozmieszczenie strza³ek i napisów na znaku
oddalonym od obiektu:

a) dwukierunkowej wielopasowej

a) po prawej stronie

b) po lewej stronie

Na drogach poza obszarem zabudowanym nale¿y
stosowaæ znaki informacyjne o tych obiektach,

b) dwukierunkowej o ma³ym natê¿eniu ruchu
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d) oddalonego od drogi

Przyk³ad oznakowania dojazdu do obiektu oddalonego
od drogi, do którego trasa dojazdu zmienia kierunek
pokazano na rysunku 5.1.1.6.
c) dwujezdniowej

Rys. 5.1.1.6. Oznakowanie dojazdu do obiektu oddalonego od drogi
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W razie koniecznoœci umieszczenia w tym samym miejscu
kilku znaków informacyjnych o obiektach, stosuje siê
jedn¹ tablicê zbiorcz¹, na której umieszcza siê te znaki
lub ich bia³e pola z symbolami. Tablice te maj¹ kszta³t
prostok¹ta lub kwadratu, jak pokazano na rysunku 5.1.1.7.
Na tablicach zbiorczych informacjê o mo¿liwoœci
opró¿niania toalet zainstalowanych w autobusach lub
przyczepach kempingowych, podaje siê w postaci
pokazanej na rysunku 5.1.1.7 lit. a.
W dolnej czêœci tablicy dopuszcza siê stosowanie strza³ek
i napisów okreœlaj¹cych odleg³oœci analogicznie jak na
pojedynczych znakach informacyjnych. Znaki lub ich
symbole na bia³ym polu umieszcza siê na tablicy
zbiorczej w nastêpuj¹cy sposób:
– dwa lub trzy - obok siebie w jednym rzêdzie,
– cztery - w dwóch rzêdach po dwa,
– wyj¹tkowo szeœæ - w dwóch lub trzech rzêdach poziomych.

5.2. Opisy szczegó³owe
5.2.1. Droga z pierwszeñstwem
5.2.1.1. Zasady ogólne
Znak D-1 „droga z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.1.1) stosuje siê w celu oznaczenia pocz¹tku drogi (trasy) w
obszarze zabudowanym, na której kieruj¹cy ma pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach z innymi drogami a¿ do
miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2 (rys.
5.2.2.1). Wzd³u¿ drogi z pierwszeñstwem powtarza siê
znaki D-1 o zmniejszonej do 400 mm d³ugoœci boku
(pkt 5.2.1.3).

Rys. 5.1.1.7. Zbiorcza tablica informacyjna o obiektach dla
podró¿nych:

Rys. 5.2.1.1. Znak D-1

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

a) jednorzêdowa

b) dwurzêdowa
Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a

5.1.2. Tabliczka T-1a

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

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

Rys. 5.1.2.1.

5.2.1.2. Ustalenie tras z pierwszeñstwem
Ustalaj¹c trasy z pierwszeñstwem, nale¿y kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi zasadami:
a) pierwszeñstwo nadawaæ ulicom stanowi¹cym:
– drogi krajowe,
– drogi wojewódzkie,

Tabliczka T-1a
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– drogi powiatowe,
– po³¹czenia miêdzydzielnicowe,
– trasy komunikacji zbiorowej,
b) w miarê mo¿liwoœci ustalaæ przebieg trasy w taki
sposób, aby nie zmieni³a kierunku na skrzy¿owaniu,
c) trasa z pierwszeñstwem powinna swoimi cechami geometrycznymi odró¿niaæ siê od ulic przecinaj¹cych j¹
lub dochodz¹cych do niej,
d) je¿eli dwie drogi z pierwszeñstwem dochodz¹ do
skrzy¿owania innego ni¿ o ruchu okrê¿nym, to nale¿y utrzymaæ pierwszeñstwo wzd³u¿ jednej z nich,
charakteryzuj¹cej siê znacznie wiêkszym natê¿eniem
w stosunku do drogi, która zostaje podporz¹dkowana, a gdy wartoœci natê¿eñ s¹ zbli¿one, o wyborze
pierwszeñstwa decyduj¹:
– cechy geometryczne (szerokoœæ jezdni, liczba pasów
ruchu, itp.),
– przewaga ruchu tranzytowego,
– przewaga ruchu komunikacji zbiorowej.
Na skrzy¿owaniach z ruchem okrê¿nym wokó³ placu
lub wyspy pierwszeñstwo daje siê kieruj¹cym znajduj¹cym siê na skrzy¿owaniu przed kieruj¹cymi
wje¿d¿aj¹cymi na skrzy¿owanie poprzez zastosowanie
znaków A-7 i C-12 (rys. 5.2.1.3 lit. a). Skrzy¿owania z
rozszerzonymi wlotami i ruchem wokó³ wyspy mo¿na
oznakowaæ nie stosuj¹c znaków C-12 zachowuj¹c
pierwszeñstwo na jednym kierunku (rys. 5.2.1.3 lit. b).

b) pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu o rozszerzonych wlotach

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

Rys. 5.2.1.4.

a) pierwszeñstwo na obwiedni

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

a) wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem
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b) na samodzielnym skrzy¿owaniu na obszarze zabudowanym

W obszarze zabudowanym na skrzy¿owaniach dróg lokalnych nie zaleca siê okreœlania pierwszeñstwa znakami.
Nie zaleca siê stosowania zmiany kierunku drogi z pierwszeñstwem na skrzy¿owaniach typu T, zw³aszcza w
przypadkach, gdy natê¿enie ruchu pojazdów na jednym
z wlotów jest niewielkie i nie powoduje zak³óceñ ruchu
pojazdów na pozosta³ych wlotach.
5.2.1.3. Umieszczanie znaków D-1
Znaki D-1 umieszcza siê na pocz¹tku trasy, której nadano pierwszeñstwo w obszarze zabudowanym oraz bez
wzglêdu na rodzaj obszaru, je¿eli na skrzy¿owaniu trasa z pierwszeñstwem zmienia kierunek i zastosowano
tabliczki T-6a.
Znaki D-1 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania.
Jako zasadê nale¿y przyj¹æ powtarzanie przed ka¿dym
skrzy¿owaniem wzd³u¿ trasy z pierwszeñstwem znaków D-1 o zmniejszonych wymiarach (pkt 5.2.1.1);
mo¿na ich nie powtarzaæ, je¿eli odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami jest nie wiêksza od 50 m. Je¿eli droga z
pierwszeñstwem zmienia kierunek na skrzy¿owaniu, to
pod wszystkimi znakami okreœlaj¹cymi pierwszeñstwo
(D-1, A-7, ewentualnie B-20) umieszcza siê odpowiednie odmiany tabliczek T-6a i T-6c.
Przyk³ady oznakowania skrzy¿owañ, na których droga z pierwszeñstwem zmienia kierunek pokazano na
rysunku 5.2.1.4 (zob. te¿ pkt 2.2.10, rys. 2.2.10.8 lit. d
i 2.2.10.8 lit. e).
Znaki D-1 mog¹ byæ umieszczone na skrzy¿owaniach
po umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20.
Przyk³ad oznakowania odcinków trasy z pierwszeñstwem pokazano na rysunku 5.2.1.5.

Rys. 5.2.1.5. Oznakowanie odcinków trasy z pierwszeñstwem

94

5.2.2.

Je¿eli na skrzy¿owaniu zastosowano znak A-7, znak
ten umieszcza siê pod znakiem D-2.
Je¿eli znak D-2 zosta³ umieszczony przed skrzy¿owaniem w odleg³oœci mniejszej ni¿ podano powy¿ej,
dodatkowo pod znakiem D-2 umieszcza siê tabliczkê
T-1 wskazuj¹c¹ rzeczywist¹ odleg³oœæ umieszczenia
znaku przed skrzy¿owaniem. Je¿eli na skrzy¿owaniu
zastosowano znak B-20, przed skrzy¿owaniem, pod
znakiem D-2 umieszcza siê znak A-7 oraz tabliczkê z
napisem „Stop” i odleg³oœci¹ do skrzy¿owania, jak
pokazano na rys. 5.2.2.2.
Na jezdniach jednokierunkowych znak D-2 nale¿y
powtarzaæ po lewej stronie jezdni.
Przyk³ady zastosowania znaku D-2 pokazano na
rysunkach: 5.2.1.3, 5.2.1.4 lit. b i 5.2.1.5.

Koniec drogi z pierwszeñstwem

Rys. 5.2.2.1. Znak D-2

Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeñstwem” (rys. 5.2.2.1)
stosuje siê w celu odwo³ania pierwszeñstwa nadanego znakiem D-1.
Znaki D-2 umieszcza siê przed skrzy¿owaniem z inn¹
drog¹ z pierwszeñstwem lub dróg równorzêdnych, w
szczególnoœci przed skrzy¿owaniem z ruchem okrê¿nym.
Znaku D-2 nie stosuje siê, je¿eli na drodze stanowi¹cej
poza obszarem zabudowanym kontynuacjê drogi oznaczonej znakiem D-1, na najbli¿szym skrzy¿owaniu
zastosowano znak A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e.
Znak D-2 umieszcza siê w odleg³oœci:
– do 50 m przed skrzy¿owaniem na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h,
– do 150 m przed skrzy¿owaniem na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h.

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

Rys. 5.2.3.1. Znak D-3

Znak D-3 umieszcza siê:
– na pocz¹tku ka¿dej drogi jednokierunkowej,
– przy wjeŸdzie na jezdniê jednokierunkow¹ drogi dwujezdniowej, je¿eli na pasie dziel¹cym jezdnie zastosowano w tym samym przekroju drogi znak B-2 lub
C-9, je¿eli równie¿ wystêpuj¹ dodatkowe jezdnie dla
obs³ugi przyleg³ej zabudowy.
Znaki D-3 nie mog¹ byæ umieszczone wczeœniej ni¿ znaki
B-2 lub C-9 dla przeciwnego kierunku. Je¿eli na jezdni
jednokierunkowej wprowadza siê ruch dwukierunkowy na
odcinku miêdzy skrzy¿owaniami, to przed tym miejscem
umieszcza siê znaki A-20 wed³ug zasad podanych w punkcie 2.2.20. Znaku D-3 nie umieszcza siê przy jezdniach
jednokierunkowych dróg dwujezdniowych za przejazdami przez pas dziel¹cy jezdnie miêdzy skrzy¿owaniami.
Je¿eli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa siê w kierunku
przeciwnym do ruchu pozosta³ych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza siê tabliczkê T-22 wskazuj¹c¹, ¿e
znak nie dotyczy rowerów jednoœladowych (rys. 5.2.3.2).
Na przeciwleg³ym wlocie pod znakiem B-2 umieszcza
siê tabliczkê T-22.

Rys. 5.2.2.2. Umieszczenie na jednym wsporniku znaku D2 ze znakiem A-7 i tabliczk¹ uprzedzaj¹c¹
o zastosowaniu znaku B-20.
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5.2.4. Droga bez przejazdu
Znak D-4a „droga bez przejazdu” (rys. 5.2.4.1) stosuje
siê w celu oznaczenia wjazdu na drogê, której przeciwleg³y koniec nie ma po³¹czenia z inn¹ drog¹. Stosuje
siê go tak¿e na drodze, która ma po³¹czenia z innymi
drogami, ale tworz¹ one uk³ad zamkniêty, a wyjazd z
obszaru jest mo¿liwy tylko w miejscu wjazdu. Przyk³ady zastosowania znaków D-4a pokazano na rysunku
5.2.4.2. Znak D-4a umieszcza siê bezpoœrednio za skrzy¿owaniem.
Rys. 5.2.3.2. Znak D-3 z tabliczk¹ T-22

Przyk³ad zastosowania znaków D-3 na drodze dwujezdniowej pokazano na rysunku 5.2.3.3.

Rys. 5.2.4.1. Znak D-4a

Rys. 5.2.4.2. Zastosowanie znaków D-4a

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

Rys. 5.2.3.3. Oznakowanie kierunków ruchu na drodze
dwujezdniowej
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5.2.5. Pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi
Znak D-5 „pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi”
(rys. 5.2.5.1) stosuje siê w celu poinformowania
kieruj¹cych o pierwszeñstwie wjazdu na zwê¿ony odcinek
drogi przed pojazdami jad¹cymi z przeciwnego kierunku.
Znak D-5 umieszcza siê w odleg³oœci do 20 m przed
pocz¹tkiem zwê¿onego odcinka drogi, którego przeciwleg³y kraniec zosta³ oznakowany znakiem B-31. Zasady
ustalania pierwszeñstwa na zwê¿onym odcinku drogi podano w punkcie 3.2.32, a oznakowanie takiego odcinka
pokazano na rysunku 3.2.16.2.

Rys. 5.2.4.3. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z prawej
strony

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

Rys. 5.2.5.1. Znak D-5

5.2.6. Przejœcie dla pieszych i przejazd dla
rowerzystów
5.2.6.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.6.1. Znak D-6

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

Rys. 5.2.4.4. Zastosowanie znaku D-4b

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

Rys. 5.2.6.2. Znak D-6a

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.2)
stosuje siê w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego
do przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchniê przejazdu stanowi czêœæ drogi wyznaczona
znakiem poziomym P-11.

Rys. 5.2.4.5. Znak D-4b wskazuj¹cy drogê bez przejazdu z
lewej strony
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Znak D-6b „przejœcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” (rys. 5.2.6.3) stosuje siê w celu oznaczenia
miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz
miejsca przeje¿d¿ania rowerzystów w poprzek drogi.
Powierzchniê przejœcia i przejazdu wyznacza siê znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi obok siebie.
Znaki D-6, D-6a i D-6b umieszcza siê w odleg³oœci do
0,5 m od krawêdzi przejœcia lub przejazdu od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Dla oznaczenia miejsca przejœæ dla pieszych szczególnie uczêszczanych przez dzieci pod znakiem D-6 lub
D-6b umieszcza siê tabliczkê T-27.

Rys. 5.2.6.5. Tabliczka T-27

Tabliczka T-27 (rys. 5.2.6.5) ma kszta³t kwadratu o boku
d³ugoœci 450 mm. Tabliczki te mo¿na stosowaæ w celu
dodatkowego poinformowania i ostrze¿enia kieruj¹cych
pojazdami o tym, ¿e z przejœcia w znacznym stopniu
korzystaj¹ dzieci. Znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27
umieszcza siê przy przejœciach w bezpoœrednim s¹siedztwie wyjœæ z obiektów, do których uczêszczaj¹ dzieci w
wieku od 7 do 15 lat. Tabliczka T-27 nie mo¿e wystêpowaæ samodzielnie bez znaku D-6 lub D-6b. Dopuszcza
siê wykonanie lica tabliczki T-27 z folii odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej lub pomarañczowej.
Ustalenie przejœæ podlegaj¹cych oznakowaniu tabliczk¹
powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹ warunków lokalnych, a liczba tego typu przejœæ powinna byæ
ograniczona. Przejœcie dla pieszych nie mo¿e byæ wyznaczone w osi wyjœcia ze szko³y.
Przyk³ad oznakowania przejœæ przy szkole pokazano na
rysunku 5.2.6.6.

Rys. 5.2.6.3. Znak D-6b

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

Rys. 5.2.6.4. Oznakowanie przejœcia dla pieszych na drodze
dwujezdniowej

Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokoœci ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych
o szerokoœci ponad 10 m zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaków D-6, D-6a i D-6b nad jezdni¹. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych, b¹dŸ o du¿ej wypadkowoœci, dopuszcza siê nanoszenie lic znaków D-6, D-6a i
D-6b na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej lub pomarañczowej.

Rys. 5.2.6.6. Oznakowanie przejœæ dla pieszych przy szkole

98

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

5.2.6.2. Zasady lokalizowania przejœæ dla pieszych
Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejœcia dla pieszych nale¿y dokonaæ po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz mo¿liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa uczestnikom ruchu
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci:
– Ÿród³a i cele ruchu pieszych,
– kierunki ruchu pieszych,
– rozk³ad ruchu pieszych w ci¹gu doby,
– natê¿enie ruchu pieszych,
– natê¿enie ruchu ko³owego na drodze, przez któr¹ wyznaczone ma byæ przejœcie,
– geometriê drogi.
Potrzebê wyznaczenia przejœcia oraz jego lokalizacjê
nale¿y z tego wzglêdu szczegó³owo przeanalizowaæ i
dokonaæ wyboru, stosuj¹c poni¿sze zasady:
a) poza obszarami zabudowanymi przejœcia nale¿y wyznaczaæ na obci¹¿onych ruchem pieszym skrzy¿owaniach oraz rejonach przystanków autobusowych,
szkó³, zak³adów pracy itp.,
b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejœæ
przez drogi dwujezdniowe lub wyodrêbnione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach podanych w lit.
a jest niezbêdne,
c) przejœcia powinny koncentrowaæ mo¿liwie najwiêksz¹ liczbê pieszych przekraczaj¹cych drogê, przy czym
lokalizacja tych przejœæ powinna uwzglêdniaæ najkrótsz¹ drogê miêdzy Ÿród³em a celem ruchu pieszych,
d) przejœcia nale¿y lokalizowaæ przede wszystkim przy
skrzy¿owaniach dróg,
e) odleg³oœci miêdzy przejœciami poza obszarem zabudowanym nie powinny byæ mniejsze ni¿ 500 m, a w
obszarze zabudowanym:
– 100 m na drogach jednojezdniowych,
– 200 m na drogach dwujezdniowych,
f) przejœcia miêdzy skrzy¿owaniami nale¿y lokalizowaæ
w miejscach zapewniaj¹cych wzajemn¹ widocznoœæ
pieszych i kieruj¹cych pojazdami; nie nale¿y wyznaczaæ przejœæ za wzniesieniami, na ³ukach poziomych i
za tymi ³ukami, w miejscach zas³oniêtych przez budynki, zieleñ lub inne obiekty znajduj¹ce siê przy drodze,
g) przejœcia w miastach nale¿y wyznaczaæ w zasadzie
tylko przez ulice uk³adu podstawowego uznane za
trasy z pierwszeñstwem; przez pozosta³e ulice dopuszcza siê wyznaczanie przejœæ w rejonach szkó³ i innych obiektów, do których uczêszczaj¹ dzieci, lub
zak³adów przemys³owych, gdzie wystêpuje du¿a koncentracja ruchu pieszych,
h) wyznaczaj¹c przejœcia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, nale¿y, je¿eli to tylko mo¿liwe,
uwzglêdniæ nastêpuj¹c¹ jego lokalizacjê w stosunku
do znaku oznaczaj¹cego przystanek:
– przed znakiem D-15 lub D-16 (rys. 5.2.6.7 lit. a),
– za znakiem D-17 (rys 5.2.6.7 lit. b),

Rys. 5.2.6.7. Wyznaczanie przejœæ dla pieszych w rejonie
przystanków

a) autobusowych

b) tramwajowych

99

przejœcie dla pieszych, a istnieje potrzeba ustalenia przejœcia, przejœcie to mo¿na wyznaczyæ tylko znakami D-6,
umieszczaj¹c je po obu stronach drogi. Zaleca siê, aby
by³y to znaki dwustronne.

Rys. 5.2.6.9.

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

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

Na przejœciach wyznaczonych na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych nale¿y w miarê
mo¿liwoœci wydzieliæ w okolicy osi jezdni miejsce daj¹ce pieszemu mo¿liwoœæ zatrzymania siê, tzw. azyl.

5.2.6.3. Zasady stosowania znaku D-6
Znak D-6 nale¿y stosowaæ przy wszystkich przejœciach
dla pieszych.
Je¿eli przejœcie zosta³o wyznaczone na drodze, na której dopuszczalna prêdkoœæ pojazdów jest wiêksza od
60 km/h lub na odcinku miêdzywêz³owym to nale¿y
dodatkowo stosowaæ znaki A-16 wed³ug zasad podanych w punkcie 2.2.18.
Je¿eli nawierzchnia jezdni nie nadaje siê do
umieszczenia znaku poziomego oznaczaj¹cego

Rys. 5.2.6.10. Oznakowanie przejœæ dla pieszych oddalonych
od skrzy¿owania
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5.2.6.4. Zasady lokalizacji przejazdów
dla rowerzystów

Rys. 5.2.6.11. Przejœcie dla pieszych wyznaczone w celu
przeprowadzenia rowerów przez jezdniê na
odcinku miêdzy skrzy¿owaniami

Wybór miejsca przejazdu dla rowerzystów nale¿y dokonywaæ stosownie do istniej¹cej sieci dróg dla
rowerów. Przejazdy dla rowerzystów nale¿y wyznaczaæ
na skrzy¿owaniach dróg, w miejscach zapewniaj¹cych
wzajemn¹ widocznoœæ rowerzystów i kieruj¹cych pojazdami. W przypadku gdy wzajemna widocznoœæ nie
jest zapewniona nale¿y zastosowaæ œrodki spowalniaj¹ce ruch rowerowy, tak aby wjazd na przejazd dla
rowerzystów nastêpowa³ z niewielk¹ prêdkoœci¹. Poza
skrzy¿owaniami przejazdy dla rowerzystów wyznacza
siê wyj¹tkowo na obszarze zabudowanym w przypadkach, gdy ze wzglêdu na warunki terenowe zachodzi
koniecznoœæ przeprowadzenia ci¹gu rowerowego na
drug¹ stronê drogi. Zaleca siê w takich wypadkach
przed wjazdem na jezdniê umieszczenie znaku C-13a
„koniec drogi dla rowerów”, a na jezdni wyznaczenie
przejœæ dla pieszych, tak aby rowery by³y przeprowadzane przez jezdniê (rys. 5.2.6.11). Przejazdy dla
rowerzystów w poprzek drogi, której nadano pierwszeñstwo znakiem D-1, nale¿y w miarê mo¿liwoœci
wyznaczyæ na skrzy¿owaniach o ruchu kierowanym sygnalizacj¹ œwietln¹ obok przejœæ dla pieszych, stosuj¹c
znak D-6b.

Rys. 5.2.6.12. Przejœcie dla pieszych wyznaczone na skrzy¿owaniu na wlocie z pierwszeñstwem w celu przeprowadzenia rowerów
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Poza obszarem zabudowanym przejazdy dla rowerzystów mo¿na wyznaczaæ tylko na skrzy¿owaniach. Je¿eli
ci¹g rowerowy przekracza drogê z pierwszeñstwem, na
drodze dla rowerów nale¿y zastosowaæ œrodki spowalniaj¹ce ruch, a bezpoœrednio przed wjazdem na jezdniê
zakoñczyæ drogê dla rowerów poprzez umieszczenie
znaku C-13a, tak aby rowery by³y przeprowadzane
przez drogê z pierwszeñstwem (rys. 5.2.6.12).

5.2.8. Koniec drogi ekspresowej

5.2.6.5. Zasady stosowania znaków D-6a i D-6b
Znaki D-6a i D-6b stosuje siê w ka¿dym przypadku,
gdy na jezdni zosta³ wyznaczony przejazd dla rowerzystów wystêpuj¹cy samodzielnie lub obok przejœcia
dla pieszych. Przejazdy dla rowerzystów nale¿y wyznaczaæ na jezdni za pomoc¹ znaku poziomego P-11.
5.2.7. Droga ekspresowa

Rys. 5.2.8.1. Znak D-8

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

Rys. 5.2.7.1.

Znak D-7

Znak D-7 „droga ekspresowa” (rys. 5.2.7.1) stosuje siê
w celu oznaczenia pocz¹tku lub kontynuacji drogi ekspresowej.
Znaki D-7 umieszcza siê:
– na pocz¹tku drogi ekspresowej,
– na pocz¹tkach ³¹cznic wjazdowych lub na innych
drogach dojazdowych do dróg ekspresowych.
Znak D-7 z tabliczk¹ T-1a umieszcza siê na drodze ogólnodostêpnej, której przed³u¿eniem jest droga
ekspresowa, w odleg³oœci 1000 m przed jej pocz¹tkiem
oraz dodatkowo za ostatnim skrzy¿owaniem znajduj¹cym siê w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1000 m od pocz¹tku
drogi ekspresowej.
Je¿eli wjazd na drogê ekspresow¹ nastêpuje z drogi le¿¹cej w obszarze zabudowanym, to pod znakiem D-7
umieszcza siê znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego”. Znak D-7 umieszcza siê na tablicach
przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych, kieruj¹cych ruch do drogi ekspresowej,
umieszczonych na drodze, z której nastêpuje wjazd
na drogê ekspresow¹.
Dla oznakowania drogi ekspresowej, za przejazd któr¹
pobierana jest op³ata, stosuje siê dodatkowe oznakowanie zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2.9.

Rys. 5.2.9.1. Znak D-9

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

Je¿eli autostrada koñczy siê na skrzy¿owaniu lub na
odcinku miêdzywêz³owym, np. na przejœciu granicznym, w odleg³oœci 1000 m przed jej koñcem
umieszcza siê znak D-7 z tabliczk¹ T-1a.
5.2.11. Pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów

Rys. 5.2.9.2. Tabliczka T-28

Na pocz¹tku odcinka autostrady bezp³atnej bêd¹cej
kontynuacj¹ autostrady p³atnej umieszcza siê znak D9 z tabliczk¹ T-28a (rys. 5.2.9.3) wskazuj¹c¹ koniec
odcinka autostrady, za przejazd którym pobierana jest
op³ata.

Rys. 5.2.9.3.

Tabliczka T-28a

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

Rys. 5.2.11.1. Znak D-11

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

Rys. 5.2.10.1. Znak D-10

Znak D-10 „koniec autostrady” (rys. 5.2.10.1) stosuje siê w celu oznaczenia koñca autostrady.
Znak D-10 umieszcza siê na koñcu jezdni g³ównej
autostrady i ³¹cznicach wyjazdowych z autostrady.
Je¿eli autostrada prowadzi do przejœcia granicznego,
wtedy znak D-8 umieszcza siê pod znakiem A-30 z
tabliczk¹ T-17 wskazuj¹c¹ granicê pañstwa.

Rys. 5.2.11.2. Znak D-11a

Wydzielenie pasów ruchu tylko dla autobusów
(trolejbusów) jest jednym ze œrodków usprawniaj¹cych ruch tych pojazdów na obci¹¿onych ru103

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

5.2.12. Pas ruchu dla autobusów
Znak D-12 „pas ruchu dla autobusów” (rys. 5.2.12.1)
stosuje siê w celu potwierdzenia wystêpowania takiego
pasa na ca³ym odcinku miêdzy skrzy¿owaniami.
Znak D-12 powinien mieæ wymiary takie, jak ustalono dla
znaków du¿ych; stosuje siê go, gdy d³ugoœæ odcinka pasa
dla autobusów miêdzy skrzy¿owaniami przekracza 400 m
oraz umieszcza obok jezdni w po³owie tego odcinka.

Rys. 5.2.12.1. Znak D-12

Rys. 5.2.12.2. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów

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

Rys. 5.2.13.2. Znak D-13a

5.2.13. Dodatkowe pasy ruchu
5.2.13.1. Zasady ogólne
Dodatkowe pasy ruchu na odcinkach pomiêdzy skrzy¿owaniami stosuje siê na tych drogach, na których
wystêpuj¹ wzniesienia powoduj¹ce znaczne zmniejszenie prêdkoœci samochodów ciê¿arowych. Dodatkowe
pasy ruchu stosuje siê tak¿e na odcinkach dróg dwukierunkowych poza wzniesieniami w celu zwiêkszenia
mo¿liwoœci wyprzedzania. Dodatkowy pas ruchu na
jezdni jednokierunkowej powinien wystêpowaæ po lewej stronie jezdni. Na jezdni dwukierunkowej
dodatkowy pas ruchu powinien wystêpowaæ jako pas
œrodkowy oddzielony od pasa dla przeciwnego kierunku ruchu lini¹ podwójn¹ ci¹g³¹.

Rys. 5.2.13.1. Znak D-13

Na odcinkach oznakowanych znakiem D-13 „pocz¹tek pasa
ruchu powolnego” (rys. 5.2.13.1) nale¿y zastosowaæ oznakowanie jak w punkcie 5.2.13.2, ewentualnie dla jezdni
dwukierunkowych zastosowaæ przekrój dwupasowy.
5.2.13.2. Pocz¹tek pasa ruchu
Znak D-13a „pocz¹tek pasa ruchu” (rys. 5.2.13.2) stosuje siê w celu wskazania pocz¹tku dodatkowego pasa
ruchu na jezdni jednokierunkowej. Na znaku D-13a wskazuje siê rzeczywist¹ liczbê pasów ruchu. Znak D-13a
umieszcza siê w odleg³oœci do 100 m przed pocz¹tkiem
dodatkowego pasa ruchu. Zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaku D-13a z tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do
400 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu.

Rys. 5.2.13.3. Znak D-13b

Znak D-13b „pocz¹tek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” (rys. 5.2.13.3) stosuje siê w celu wskazania
pocz¹tku dodatkowego pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej. Znak D-13b umieszcza siê w odleg³oœci do
50 m przed pocz¹tkiem dodatkowego pasa ruchu. Zaleca siê umieszczenie dodatkowo znaku D-13b z
tabliczk¹ T-1a w odleg³oœci do 200 m przed pocz¹tkiem
dodatkowego pasa ruchu. Na odcinku o trzech pasach
ruchu w odleg³oœciach co 300 - 500 m umieszcza siê
znaki F-15 wskazuj¹ce niesymetryczny podzia³ jezdni
dla przeciwnych kierunków ruchu.
Znaki D-13a i D-13b powinny mieæ wymiary takie jak
ustalono dla znaków wielkich lub du¿ych. Znaki wielkie stosuje siê na autostradach, a znaki du¿e na
pozosta³ych drogach.
Dodatkowe pasy ruchu stosuje siê na wzniesieniach,
na których wystêpuje znaczne zmniejszenie prêdkoœci
samochodów ciê¿arowych.
Przy wyznaczaniu dodatkowego pasa ruchu na wzniesieniu nale¿y uwzglêdniæ:
– wartoœæ pochylenia pod³u¿nego drogi,
– d³ugoœæ odcinka wzniesienia,
– natê¿enie ruchu pojazdów,
– udzia³ w ruchu samochodów ciê¿arowych i ci¹gników rolniczych.
Minimalna d³ugoœæ dodatkowego pasa ruchu wynosi
500 m.
Poza wzniesieniami dodatkowe pasy ruchu stosuje
siê na odcinkach jezdni dwukierunkowych, których
nawierzchnia pozwala na wyznaczenie trzech pasów ruchu. Dodatkowe pasy ruchu na jezdniach
dwukierunkowych wyznacza siê poza skrzy¿owaniami na odcinkach, na których nie wystêpuje ruch
pieszych i rowerzystów lub odbywa siê on poza

105

jezdni¹. Na odcinkach, na których zastosowano dodatkowe pasy ruchu oznaczone znakiem D-13a lub D-13b,
nie dopuszcza siê wyznaczenia przejœæ dla pieszych i
przejazdów dla rowerzystów. Na odcinkach dróg z dodatkowymi pasami ruchu nie powinny wystêpowaæ
zjazdy. W przypadku wystêpowania zjazdu na jezdni
dwukierunkowej nie dopuszcza siê mo¿liwoœci skrêcania w lewo ze zjazdu na drogê oraz z drogi do zjazdu.
Rys. 5.2.13.4. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni jednokierunkowej:

a) z poszerzeniem jezdni z lewej strony

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

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

Rys. 5.2.14.2. Znak D-14a

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

Rys. 5.2.13.5. Oznakowanie dodatkowego pasa ruchu
na jezdni dwukierunkowej

5.2.14. Koniec pasa ruchu

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

Rys. 5.2.14.1. Znak D-14

Rys. 5.2.14.4. Znak D-14b

107

Znaki D-14, D-14a i D-14b powinny byæ umieszczone
w odleg³oœci:
– 100 − 150 m przed koñcem pasa ruchu na drogach
o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej ni¿ 60 km/h,
– 50 − 100 m przed koñcem pasa ruchu na drogach o
dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h.
Znak D-14a powinien byæ powtórzony po lewej stronie jezdni.
Wymiary oraz zasady stosowania w zale¿noœci od rodzaju drogi s¹ analogiczne jak dla znaku D-13a. Na
drogach dwupasowych o dopuszczalnej prêdkoœci do
60 km/h, dopuszcza siê stosowanie znaków D-14, D14a o wymiarach jak dla znaków œrednich.
Przyk³ad zastosowania znaków D-14a i D-14b do oznakowania dodatkowego pasa ruchu pokazano na
rysunkach 5.2.13.4 i 5.2.13.5.

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

5.2.15. Przystanek autobusowy

Rys. 5.2.16.1. Znak D-16

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

Rys. 5.2.15.1. Znak D-15

Znak D-15 „przystanek autobusowy” (rys. 5.2.15.1) stosuje siê w celu oznaczenia przystanku dla autobusów
komunikacji publicznej. Znak D-15 oznacza ponadto
miejsce zatrzymywania siê innych ni¿ autobusy pojazdów samochodowych, wykonuj¹cych odp³atny przewóz
osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkó³ i przedszkoli.
Znak D-15 powinien mieæ wymiary takie, jak ustalono
dla znaków œredniej wielkoœci, jednak poza drogami
krajowymi dopuszcza siê stosowanie znaków o wymiarach jak dla grupy wielkoœci mini.
Na znaku D-15 nie dopuszcza siê stosowania
dodatkowych napisów lub symboli.
Informacje wskazuj¹ce:
– nazwê przewoŸnika, np. MPK, WPK, MZK, PKS itp.
lub jego symbol,
– rodzaj przystanku, np. na ¿¹danie, techniczny, dla
wsiadaj¹cych, dla wysiadaj¹cych, itp.,
– nazwê przystanku,
– numery lub oznaczenie linii,
– rozk³ad jazdy,
mo¿na umieszczaæ:
– na niezale¿nych konstrukcjach, s³upkach itp.,
– na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,
– na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Rys. 5.2.17.1. Znak D-17

Znak D-17 „przystanek tramwajowy” (rys. 5.2.17.1)
stosuje siê w celu oznaczenia przystanku dla tramwajów. Wymiary i zasady stosowania oraz umieszczania
znaku D-17 s¹ takie same jak znaku D-15; jednak je¿eli przystanek jest wyposa¿ony w wyodrêbnion¹ z jezdni
wysepkê dla pasa¿erów, to znak D-17 umieszcza siê na
tej wysepce, a nie przy krawêdzi jezdni.
5.2.18. Parking
Znak D-18 „parking” (rys. 5.2.18.1) stosuje siê w celu
oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojaz-
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dów (zespo³ów pojazdów), z wyj¹tkiem przyczep kempingowych. Je¿eli na parkingu dopuszczone jest
pozostawienie na postoju przyczep kempingowych,
pod znakiem D-18 umieszcza siê tabliczkê T-23e. Je¿eli parking przeznaczony jest do postoju tylko
okreœlonego rodzaju pojazdów, w dolnej czêœci znaku
umieszcza siê symbol pojazdu barwy bia³ej zgodny z
przedstawionymi na tabliczkach T-23 lub na znaku F-20.

Rys. 5.2.18.5. Tabliczka T-30d

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

Rys. 5.2.18.6. Tabliczka T-30e

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

Rys. 5.2.18.1. Znak D-18

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

Rys. 5.2.18.7. Tabliczka T-30f

– tabliczkê T-30f (rys. 5.2.18.7) oznaczaj¹c¹ postój ca³ego pojazdu na jezdni prostopadle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.8. Tabliczka T-30g

– tabliczkê T-30g (rys. 5.2.18.8) oznaczaj¹c¹ postój
ca³ego pojazdu na jezdni skoœnie do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.2. Tabliczka T-30a

– tabliczkê T-30a (rys. 5.2.18.2) oznaczaj¹c¹ postój ca³ego pojazdu na chodniku równolegle do krawê¿nika,

Rys. 5.2.18.9. Tabliczka T-30h
Rys. 5.2.18.3. Tabliczka T-30b

– tabliczkê T-30b (rys. 5.2.18.3) oznaczaj¹c¹ postój ca³ego pojazdu na chodniku prostopadle do krawê¿nika,

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

Rys. 5.2.18.4. Tabliczka T-30c

Rys. 5.2.18.10. Tabliczka T-30i

– tabliczkê T-30c (rys. 5.2.18.4) oznaczaj¹c¹ postój ca³ego pojazdu na chodniku skoœnie do krawê¿nika,

– tabliczkê T-30i (rys. 5.2.18.10) oznaczaj¹c¹ postój ca³ego pojazdu na jezdni równolegle do krawê¿nika.
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Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi stosuje
siê tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym symbolu.
Je¿eli postój zosta³ wskazany znakami D-18 z tabliczkami T-30, wówczas na koñcu odcinka przeznaczonego
do postoju umieszcza siê znak D-18 z tabliczk¹ T-3a
(rys. 5.2.18.11). Oznakowanie takie dopuszcza siê równie¿ w innych miejscach, w których wystêpuj¹
w¹tpliwoœci co do miejsca i sposobu parkowania.

Rys. 5.2.18.11. Tabliczka T-3a

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

Znak D-18a „parking – miejsce zastrze¿one” (rys. 5.2.18.12)
oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
Pod znakiem D-18a mog¹ byæ umieszczone tabliczki okreœlaj¹ce u¿ytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których
parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia itp., ewentualnie z podaniem w
jakich godzinach wynikaj¹ce st¹d ograniczenia dotycz¹
innych uczestników ruchu.
W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej
osoby niepe³nosprawnej o ograniczonej sprawnoœci ruchowej oraz kieruj¹cego pojazdem przewo¿¹cego tak¹
osobê, pod znakiem D-18a umieszcza siê tabliczkê T-29
(rys. 5.2.18.13).

Rys. 5.2.18.13. Tabliczka T-29

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

Rys. 5.2.18.14. Znak D-18b

5.2.19. Postój taksówek

Rys. 5.2.19.1. Znak D-19
Rys. 5.2.18.12. Znak D-18a

W dolnej czêœci znaku D-18 dopuszcza siê umieszczenie napisu okreœlaj¹cego rodzaj parkingu, np.
leœny, p³atny, strze¿ony itp. lub symbolu koperty.

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

W celu oznaczenia koñca postoju taksówek baga¿owych stosuje siê znak D-20a „koniec postoju taksówek
baga¿owych” (rys. 5.2.20.2).

Rys. 5.2.20.2. Znak D-20a
Rys. 5.2.19.2. Znak D-19a

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

5.2.21. Szpital

Rys. 5.2.21.l. Znak D-21

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

5.2.20. Koniec postoju taksówek
Rys. 5.2.22.1. Znak D-21a

Rys. 5.2.20.1. Znak D-20

Znak D-20 „koniec postoju taksówek” (rys. 5.2.20.1)
stosuje siê w celu oznaczenia koñca odcinka jezdni przeznaczonego do postoju taksówek osobowych i
umieszcza na jego koñcu.

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

5.2.25. Telefon

Rys. 5.2.23.1. Znak D-22

Rys. 5.2.25.1. Znak D-24

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

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

5.2.24. Stacja paliwowa

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

Rys. 5.2.24.1. Znak D-23

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

Rys. 5.2.24.2. Znak D-23a

Rys. 5.2.26.1. Znak D-25

Je¿eli na poczcie znajduje siê ogólnodostêpny telefon,
na znaku D-25 umieszcza siê symbol s³uchawki telefonicznej (rys. 5.2.26.2).

Rys. 5.2.26.2. Znak D-25 z symbolem s³uchawki telefonicznej
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5.2.27. Stacja obs³ugi technicznej

Rys. 5.2.29.1. Znak D-26b

5.2.30. Toaleta publiczna

Rys. 5.2.27.1. Znak D-26

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

Rys. 5.2.30.1. Znak D-26c

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

Rys. 5.2.28.1. Znak D-26a

Rys. 5.2.30.2. Znak D-26c z napisem „BUS”

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

5.2.31. Natrysk

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

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

³oœci na d³u¿sze pobyty wypoczynkowe lub zwi¹zanymi z inn¹ dzia³alnoœci¹, a u¿yczaj¹cymi noclegów
uczestnikom ruchu tylko sporadycznie.

5.2.32. Bufet lub kawiarnia

Rys. 5.2.34.1. Znak D-29

5.2.35. Obozowisko (kemping)
Rys. 5.2.32.1. Znak D-27

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

Rys. 5.2.35.1. Znak D-30

Znak D-30 „obozowisko (kemping)” (rys. 5.2.35.1) stosuje siê w celu wskazania miejsca umo¿liwiaj¹cego
uczestnikom ruchu rozbicie namiotu, ustawienie samochodu i przyczepy kempingowej. Znakiem tym nale¿y
oznaczaæ takie miejsca, które s¹ wyposa¿one w niezbêdne
urz¹dzenia sanitarne, okreœlone odrêbnymi przepisami.
5.2.36. Obozowisko (kemping) wyposa¿one
w pod³¹czenia elektryczne dla przyczep

Rys. 5.2.33.1. Znak D-28

Znak D-28 „restauracja” (rys. 5.2.33.1) stosuje siê w
celu wskazania lokali przygotowanych do obs³ugi gastronomicznej uczestników ruchu w zakresie wiêkszym
ni¿ lokale oznaczone znakiem D-27. Znaków D-27 i
D-28 nie nale¿y umieszczaæ dla oznaczenia obiektów,
przy których brak jest zorganizowanych poza drog¹
miejsc postoju.
5.2.34. Hotel (motel)
Znak D-29 „hotel (motel)” (rys. 5.2.34.1) stosuje siê w
celu wskazania, w zasadzie poza miastami, obiektów
œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie wynajmu pokoi lub
³ó¿ek na krótki okres czasu. Znaków tych nie nale¿y
umieszczaæ przed obiektami rezerwowanymi w ca-

Rys. 5.2.36.1. Znak D-31

Znak D-31 „obozowisko (kemping) wyposa¿one w
pod³¹czenia elektryczne dla przyczep” (rys. 5.2.36.1)
stosuje siê w celu oznaczenia kempingów, które posiadaj¹
pod³¹czenia elektryczne dla przyczep kempingowych.
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jest informacja turystyczna zapewniona przez personel.
Znaków tych nie nale¿y stosowaæ do oznaczenia punktów z informacj¹ wizualn¹ (mapy, plakaty, schematy,
wykazy adresów itp.), umieszczon¹ np. na parkingach
przydro¿nych.

5.2.37. Pole biwakowe

5.2.40. Informacja radiowa o ruchu drogowym

Rys. 5.2.37.1. Znak D-32

Znak D-32 „pole biwakowe” (rys. 5.2.37.1) stosuje siê
w celu wskazania lokalizacji miejsc umo¿liwiaj¹cych
rozbicie namiotu lub ustawienie przyczepy kempingowej, wyposa¿onych jedynie w nieutwardzony plac
postojowy i proste urz¹dzenia, takie jak: sto³y, daszki
(wiaty) i ustêp.
5.2.38. Schronisko m³odzie¿owe
Rys. 5.2.40.1. Znak D-34a

Rys. 5.2.38.1. Znak D-33

Znak D-33 „schronisko m³odzie¿owe” (rys. 5.2.38.1) stosuje siê w celu wskazania obiektów tego typu okreœlonych
odrêbnymi przepisami przez Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych lub inn¹ organizacjê.
5.2.39. Punkt informacji turystycznej

Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogowym”
(rys. 5.2.40.1) stosuje siê w celu poinformowania jad¹cych o mo¿liwoœci uzyskania przez radio informacji
dotycz¹cych warunków ruchu, w szczególnoœci jego
p³ynnoœci, przejezdnoœci dróg oraz warunków atmosferycznych. Znak D-34a informuje wy³¹cznie o stacjach,
które w systemie RDS automatycznie przekazuj¹ komunikaty dotycz¹ce warunków ruchu drogowego.
Na bia³ym polu znaku umieszcza siê napis „Radio”, a
pod nim znak identyfikacyjny (nazwê) stacji. Na dole na
niebieskim tle podaje siê dane o czêstotliwoœci, z wymienieniem jednostek (MHz, kHz). Dodatkowo mo¿na
podaæ czas nadawania wiadomoœci dla kieruj¹cych.
Zastosowanie na znaku D-34a napisu okreœlaj¹cego
dane o falach radiowych nale¿y uzgodniæ z odpowiedni¹ jednostk¹ zajmuj¹c¹ siê radiokomunikacj¹.
Znak D-34a umieszcza siê poza obszarem zabudowanym przede wszystkim na drogach o du¿ym natê¿eniu
ruchu, na których tworz¹ siê uci¹¿liwe dla jad¹cych zatamowania („korki”). Je¿eli radiostacja ma zasiêg
lokalny (UKF), to znaki umieszcza siê tylko w jej zasiêgu. Znaki D-34a nie powinny byæ umieszczone w
odleg³oœciach mniejszych ni¿ co 30 km.
5.2.41. Przejœcie podziemne dla pieszych

Rys. 5.2.39.1. Znak D-34

Znak D-34 „punkt informacji turystycznej” (rys.
5.2.39.1) stosuje siê w celu wskazania uczestnikom ruchu obiektów, w których zorganizowana

Znak D-35 „przejœcie podziemne dla pieszych”
(rys. 5.2.41.1) stosuje siê w celu wskazania pieszym
miejsca, w którym mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹
stronê drogi, przechodz¹c pod jezdni¹.
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Rys. 5.2.41.1. Znak D-35

Rys. 5.2.42.2. Znak D-36a

Znak D-35 nale¿y umieszczaæ w s¹siedztwie wejœcia
do przejœcia podziemnego, w miejscu zapewniaj¹cym
widocznoœæ tego wejœcia.
Je¿eli przejœcie podziemne wyposa¿one jest tak¿e w
schody ruchome, to obok znaku D-35 lub bezpoœrednio przy schodach umieszcza siê dodatkowo znak
D-35a „schody ruchome w dó³” (rys. 5.2.41.2). Znak
ten mo¿e byæ stosowany samodzielnie.

5.2.43. Tunel

Rys. 5.2.43.1. Znak D-37

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

Rys. 5.2.41.2. Znak D-35a

5.2.42. Przejœcie nadziemne dla pieszych

5.2.44. Koniec tunelu

Rys. 5.2.42.1. Znak D-36

Znak D-36 „przejœcie nadziemne dla pieszych” (rys. 5.2.42.1)
stosuje siê w celu wskazania pieszym miejsca, w którym
mog¹ przedostaæ siê na przeciwn¹ stronê drogi przechodz¹c nad jezdni¹. Ze wzglêdu na to, ¿e przejœcia nadziemne
(k³adki) i wejœcia na nie s¹ z regu³y dobrze widoczne, stosowanie tego znaku powinno byæ ograniczone.
Je¿eli przejœcie nadziemne wyposa¿one jest tak¿e w
schody ruchome, to obok znaku D-36 lub bezpoœrednio przy schodach, umieszcza siê dodatkowo znak
D-36a „schody ruchome w górê” (rys. 5.2.42.2). Znak
ten mo¿e byæ stosowany samodzielnie.

Rys. 5.2.44.1. Znak D-38

Znak D-38 „koniec tunelu” (rys. 5.2.44.1) stosuje siê
w celu poinformowania kieruj¹cych o wyjeŸdzie z
tunelu. Znak D-38 umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m
za wyjazdem z tunelu.
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wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach
willowych i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹
analiz¹ zasadnoœci ich umieszczenia opart¹ m.in. o statystykê wypadków drogowych.
Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umo¿liwiaj¹ jazdê z prêdkoœci¹
przekraczaj¹c¹ prêdkoœæ dopuszczaln¹, zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ lub rozwi¹zañ wymuszaj¹cych
powoln¹ jazdê (progi zwalniaj¹ce, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewê¿enia jezdni). Rozwi¹zania takie
mog¹ nie byæ oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Na skrzy¿owaniach dróg w strefie zamieszkania, pierwszeñstwo nie powinno byæ okreœlone znakami, z
wyj¹tkiem skrzy¿owañ, na których ze wzglêdu na ograniczon¹ widocznoœæ nale¿y oznakowaæ wlot znakiem
B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeñstwem
stosuje siê znaki A-6a − A-6e.

5.2.45. Dopuszczalne prêdkoœci

5.2.47. Koniec strefy zamieszkania
Rys. 5.2.45.1. Znak D-39

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

Rys. 5.2.47.1. Znak D-41

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

Rys. 5.2.46.1. Znak D-40

Znak D-40 „strefa zamieszkania” (rys. 5.2.46.1) stosuje siê w celu oznakowania ustalonej strefy
zamieszkania, w której obowi¹zuj¹ szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeñstwo pieszych przed
pojazdami, ograniczenie prêdkoœci do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).
Znaki D-40 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy 900 mm,
wysokoœæ 600 mm.
Umieszcza siê je na pocz¹tku strefy zamieszkania na
wszystkich drogach doprowadzaj¹cych do niej ruch.
Strefy te ustala siê w obszarach zabudowanych na
ulicach, równie¿ pojedynczych, na których w zasadzie odbywa siê ruch tylko docelowy, przede

5.2.48.1. Zasady ogólne

Rys. 5.2.48.1. Znak D-42

Znak D-42 „obszar zabudowany” (rys. 5.2.48.1) stosowany jest w celu wskazania kieruj¹cym pojazdami,
¿e wje¿d¿aj¹ w obszar zabudowany.
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Znak D-42 umieszcza siê po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowoœci, w miejscu ustalonym jako
granica obszaru zabudowanego.
Je¿eli droga przebiega na przemian przez obszar danej
miejscowoœci uznany za zabudowany oraz nie uznany
za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza siê na
ka¿dej granicy obszaru zabudowanego.
Je¿eli w danej miejscowoœci granica pomiêdzy kolejnymi koñcem i pocz¹tkiem obszaru zabudowanego,
wskazanymi znakami D-42 i D-43, by³aby mniejsza ni¿
300 m, to na tym odcinku nie umieszcza siê znaków D42 i D-43, wprowadzaj¹c ewentualne podwy¿szenie
dopuszczalnej prêdkoœci pojazdów znakiem B-33.
Znaki D-42 i D-43 maj¹ wymiary: d³ugoœæ podstawy
1200 mm, wysokoœæ 700 mm. Na jednojezdniowych
drogach powiatowych i gminnych dopuszcza siê znaki
D-42 i D-43 o wysokoœci 530 mm.
5.2.48.2. Ustalenie granic obszaru zabudowanego
Granica obszaru zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna byæ powi¹zana z wystêpuj¹c¹
wzd³u¿ drogi zabudow¹ o charakterze mieszkalnym i
wystêpuj¹cym na drodze ruchem pieszych.
Znak D-42 powinien byæ umieszczony w pobli¿u miejsca, w którym nastêpuje wyraŸna zmiana charakteru
zagospodarowania otoczenia drogi. Znak D-42 powinien
byæ powi¹zany z takimi elementami zagospodarowania
drogi, jak:
– pocz¹tek chodnika,
– wyjazdy bramowe z posesji,
– pas postojowy lub parking wyznaczony wzd³u¿ jezdni,
– skrzy¿owanie.
Jako obszar zabudowany nie powinny byæ oznakowane miejsca, w których:
– zabudowa mieszkalna jest oddalona od drogi i nie
jest z ni¹ bezpoœrednio zwi¹zana,
– strefy przedmieœæ, w których zabudowa ma charakter handlowo-us³ugowy (hurtownie, warsztaty, du¿e
sklepy), je¿eli nie wi¹¿e siê z ni¹ intensywny ruch
pieszych w pobli¿u drogi,
– koniecznoœæ ograniczenia prêdkoœci wynika jedynie
z warunków geometrycznych i technicznych drogi,
– wystêpuj¹cy ruch pieszych wynika jedynie z lokalizacji przystanku autobusowego, skrzy¿owania dróg
lub ma charakter sezonowy.
5.2.49. Koniec obszaru zabudowanego

Rys. 5.2.49.1. Znak D-43

Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” (rys.
5.2.49.1) stosowany jest w celu wskazania kieruj¹cym,
¿e wyje¿d¿aj¹ z takiego obszaru.
Znak D-43 umieszcza siê po prawej stronie drogi, w
tym samym przekroju co D-42 zastosowany do kierunku przeciwnego.
Je¿eli obszar zabudowany obejmuje s¹siaduj¹ce miejscowoœci, to na ich granicy nie umieszcza siê znaku
D-43, a w odleg³oœci do 50 m za znakiem E-17a wskazuj¹cym wjazd do nastêpnej miejscowoœci umieszcza
siê znak D-42 stanowi¹cy potwierdzenie kontynuacji
obszaru zabudowanego. W takim przypadku na drogach jednojezdniowych dopuszcza siê stosowanie
znaku D-42 o wysokoœci 530 mm.
5.2.50. Strefa parkowania
Znak D-44 „strefa parkowania” (rys. 5.2.50.1) stosuje
siê w celu wskazania strefy, w której w ci¹gu ca³ej doby
lub w okreœlone dni tygodnia lub w okreœlonych godzinach za postój pobierana jest op³ata. W strefie
oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskazanym na znaku, bez wniesienia op³aty jest zabroniony.
Znaki D-44 maj¹ wymiary z grupy znaków du¿ych. Na
znaku obok napisu „Postój p³atny” wskazuje siê sposób wnoszenia op³aty poprzez umieszczenie napisu lub
symbolu parkometru, karty zegarowej, biletu itp. Je¿eli obowi¹zek wnoszenia op³aty dotyczy okreœlonych
dni lub godzin, pod napisem „Postój p³atny” umieszcza siê informacjê okreœlaj¹c¹ zakres stosowania
znaku. Symbole stosowane na znaku D-44 pokazano
na rys. 5.2.50.2.

Rys. 5.2.50.1. Znak D-44

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

a) parkometru
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nym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu mog³oby budziæ w¹tpliwoœci, ¿e jest to wjazd na drogê niepubliczn¹.
Na drodze wewnêtrznej stosuje siê znaki takie jak na
drodze publicznej z grupy wielkoœci ma³ych lub mini.
b) karty zegarowej

c)

5.2.53. Koniec drogi wewnêtrznej

biletu
Rys. 5.2.53.1. Znak D-47

Znaki D-44 umieszcza siê na wszystkich ulicach doprowadzaj¹cych ruch do strefy p³atnego parkowania. Strefy
p³atnego parkowania tworzy siê w celu zwiêkszenia rotacji pojazdów na postoju, w tych obszarach miast, w
których liczba dostêpnych miejsc parkingowych jest
znacznie mniejsza (zw³aszcza w godzinach pracy urzêdów lub placówek handlowych) od zapotrzebowania.

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

5.2.51. Koniec strefy parkowania

Rys. 5.2.54.1. Znak D-48 wskazuj¹cy skrzy¿owanie dróg
równorzêdnych
Rys. 5.2.51.1. Znak D-45

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

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

Rys. 5.2.52.1. Znak D-46

Znak D-46 „droga wewnêtrzna” (rys. 5.2.52.1) stosuje
siê w celu wskazania wjazdu na drogê ogólnodostêpn¹
niepubliczn¹, to znaczy drogê, której zarz¹dc¹ nie jest
jednostka administracji publicznej (rz¹dowej lub samorz¹dowej), lecz inna jednostka bêd¹ca jej w³aœcicielem
lub administratorem.
Znaków wskazuj¹cych pocz¹tek lub koniec drogi
wewnêtrznej nie stosuje siê na wjazdach (wyjazdach) do o b i e k t ó w p r z y d r o d z e , c h y b a ¿ e z e
wzglêdu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o ró¿-

Rys. 5.2.54.2. Znak D-48 wskazuj¹cy wlot podporz¹dkowany
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Znak D-48 wed³ug rysunku 5.2.54.2 stosuje siê, gdy
droga maj¹ca dotychczas pierwszeñstwo ma staæ siê
drog¹ podporz¹dkowan¹; umieszcza siê j¹ tylko na
wlotach tej drogi.
Na tabliczce pod znakiem D-48 podaje siê datê wprowadzenia zmiany np. „Od dnia 15.12.2001”
Znak D-48 umieszcza siê w nastêpuj¹cych odleg³oœciach
od skrzy¿owania:
– od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci wiêkszej od 60 km/h,
– do 50 m na pozosta³ych drogach.
Je¿eli istniej¹ce zasady pierwszeñstwa na skrzy¿owaniu s¹ wyra¿one znakami A-6, to znaki D-48
umieszcza siê na odcinku miêdzy tymi znakami a
skrzy¿owaniem, a je¿eli s¹ wyra¿one znakiem D-1, to
znak D-48 umieszcza siê przed tym znakiem.
Znak D-48 nale¿y umieœciæ nie póŸniej ni¿ siedem
dni przed planowan¹ zmian¹ organizacji ruchu i usun¹æ nie wczeœniej ni¿ po 14 dniach od wprowadzenia
zmiany.
W obszarach zabudowanych na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 50 km/h znaki D-48 (bez
tabliczek z dat¹) mog¹ byæ wyj¹tkowo umieszczone
w dniu wprowadzenia zmiany.

5.2.55. Pobór op³at

Rys. 5.2.55.1. Znak D-49

Znak D-49 „pobór op³at’ (rys. 5.2.55.1) stosuje siê w
celu uprzedzenia o miejscu na jezdni g³ównej autostrady
lub drogi ekspresowej, w którym pobierane s¹ op³aty
za przejazd. Znak umieszcza siê w odleg³oœci 1000 m
przed stacj¹ poboru op³at.

6. Znaki kierunku i miejscowoœci
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Funkcja i wymiary znaków
Znaki kierunku i miejscowoœci stosuje siê w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do
miejscowoœci i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podró¿nych, przebiegu dróg oraz ich numerów.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce znaki kierunku i miejscowoœci:
a) tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany),
b) drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany
oraz E-19a),
c) tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany),
d) tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany),
e) znaki z numerem drogi (E-15 i jego odmiany oraz
E-16),
f) znaki miejscowoœci (znaki E-17a i E-18a),
g) tablice wêz³a drogowego (znak E-20),
h) tablice oznaczaj¹ce dzielnice miasta (znak E-21),
i) znaki samochodowych szlaków turystycznych
(znak E-22 i jego odmiany).
Znaki kierunku, zw³aszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy i tablice szlaków drogowych s¹
znakami wymagaj¹cymi z zasady indywidualnego
zaprojektowania uwzglêdniaj¹cego zarówno liczbê
wskazywanych kierunków, jak i podawanych dla tych
kierunków informacji.
Wymiary poszczególnych znaków, ich uk³ad graficzny, zasady umieszczania nazw miejscowoœci, symboli
oraz liczb oznaczaj¹cych odleg³oœci s¹ opisane i pokazane na rysunkach zamieszczonych w rozdziale
9. D³ugoœæ podstawy wiêkszoœci znaków zale¿y od
d³ugoœci umieszczanych na nich napisów. Na znakach kierunku podaje siê urzêdowe nazwy
miejscowoœci. Dopuszcza siê skróty d³ugich nazw,
pod warunkiem ¿e bêd¹ zrozumia³e dla kieruj¹cych
pojazdami, np. Strzemieszyce Wlkp., Ostrów Wlkp.,
Strzelce Op. Skraca siê tylko czêœæ przymiotnikow¹
nazwy.
Wymiary liter, które powinny byæ stosowane na znakach kierunku podano w tabeli 1.8, a grupy ich
wielkoœci w tabeli 1.9 z uwzglêdnieniem zastrze¿eñ
dotycz¹cych napisów na licach znaków kierunku i
miejscowoœci wykonanych z folii odblaskowych pryzmatycznych w grupie wielkoœci „wielkie”, a w
szczególnoœci tablic: E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-2f,
E-14a i E-20, zlokalizowanych na autostradzie.
Je¿eli ustalono to w opisach szczegó³owych, to na
znakach kierunku mo¿na umieszczaæ inne znaki lub
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ich miniatury, np. oznaczaj¹ce autostradê lub numery
dróg. Liczby kilometrów podawane na drogowskazach,
tablicach kierunkowych i tablicach szlaku drogowego,
powinny oznaczaæ odleg³oœæ od miejsca umieszczenia
znaku do centralnego punktu danej miejscowoœci, np.
rynku, g³ównego placu, ratusza, skrzy¿owania dróg
przelotowych itp. Odleg³oœci nale¿y podawaæ w pe³nych kilometrach.
Je¿eli odleg³oœæ ta jest mniejsza od 2 km (dotyczy odleg³oœci podawanej na ma³ym drogowskazie w kszta³cie
strza³y E-4) to podaje siê j¹ z dok³adnoœci¹ do jednej
dziesi¹tej kilometra, np. 0,7 km lub 1,4 km.
Na drogowskazie do obiektu turystycznego, centrum
miasta itp. odleg³oœæ podaje siê z dok³adnoœci¹:
– do 50 m, je¿eli odleg³oœæ jest mniejsza od 500 m,
– do 100 m, je¿eli odleg³oœæ wynosi od 500 do 1000 m,
– do 0,1 km, je¿eli odleg³oœæ wynosi od 1,0 do 2,0 km,
– do 1 km, je¿eli odleg³oœæ jest wiêksza od 2 km.
Zespó³ znaków kierunku i miejscowoœci powinien
zapewniaæ:
– kompletnoœæ oznakowania, a wiêc zawieraæ wszelkie niezbêdne napisy i symbole,
– spójnoœæ w zakresie podawania tych samych nazw
miejscowoœci na tablicach przeddrogowskazowych
i drogowskazach,
– prawid³owoœæ w podawaniu na drogowskazach i tablicach kierunkowych nazw miejscowoœci i odleg³oœci od nich.
Znaki kierunku stosuje siê na odcinkach miêdzy skrzy¿owaniami oraz w obrêbie skrzy¿owañ i wêz³ów
drogowych. Znaki umieszczone w obrêbie skrzy¿owañ
i wêz³ów drogowych na drogach krajowych oznaczonych numerami jedno- i dwucyfrowymi powinny
zapewniaæ informacjê uprzedzaj¹c¹ (przed skrzy¿owaniem), wskazuj¹c¹ (na skrzy¿owaniu) oraz
potwierdzaj¹c¹ (za skrzy¿owaniem).
Przyk³ady oznakowania drogowskazowego skrzy¿owañ poza miastami - w zale¿noœci od kategorii
krzy¿uj¹cych siê dróg - podane s¹ w punkcie 6.4, a
skrzy¿owañ w miastach w punkcie 6.5.

6.2. Zasady doboru miejscowoœci
kierunkowych
Miejscowoœæ kierunkowa oznacza miejscowoœæ, do której kierowany jest ruch pojazdów, której nazwa jest
wskazywana na wszystkich znakach E-1, E-2, E-3, E-4,
E-5, E-13, E-14 oraz ich odmianach, a¿ do miejsca,
umieszczenia tablicy E-17a oznaczaj¹cej wjazd do tej
miejscowoœci. Na drogach krajowych, jako miejscowoœci kierunkowe podawane s¹ miejscowoœci po³o¿one
na tych drogach. Na drogach pozosta³ych kategorii (wojewódzkie, powiatowe, gminne) jako miejscowoœci
kierunkowe mog¹ wystêpowaæ miejscowoœci po³o¿one na drodze tej samej kategorii lub wy¿szej.

Miejscowoœæ kierunkow¹ ustala siê wed³ug nastêpuj¹cej
hierarchii:
1) najbli¿sze miasto wojewódzkie;
2) najbli¿sze miasto na prawach powiatu;
3) najbli¿sze miasto z siedzib¹ powiatu;
4) przejœcie graniczne, do którego prowadzi droga, przy
czym za nazw¹ nale¿y umieœciæ znak „PL” i znak
wyró¿niaj¹cy pañstwo, do którego prowadzi przejœcie, przyjêty do oznaczania pojazdów uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym;
5) nazwê innej miejscowoœci, je¿eli nie mo¿na podaæ
nazwy miasta wojewódzkiego, powiatowego lub
przejœcia granicznego.
Dopuszcza siê stosowanie jako miejscowoœci kierunkowej nazwy miasta niele¿¹cego na danej drodze, pod
warunkiem kontynuacji podawania miejscowoœci kierunkowej na ca³ym ci¹gu dróg do niej prowadz¹cych.
Dopuszcza siê ustalenie jako miejscowoœci kierunkowej,
zamiast nazwy najbli¿szego miasta wojewódzkiego, nazwy kolejnego miasta wojewódzkiego lub nazwy miasta
siedziby powiatu, a zamiast nazwy najbli¿szego miasta
siedziby powiatu, nazwy kolejnego takiego miasta lub
nazwy przejœcia granicznego, w przypadkach gdy:
- na danym kierunku istniej¹ drogi alternatywne i
ruch kierowany jest na drogê o lepszych parametrach technicznych lub ruch powoduje mniejsz¹
uci¹¿liwoœæ dla okolicznych mieszkañców lub œrodowiska naturalnego,
- w mieœcie bêd¹cym siedzib¹ powiatu krzy¿uj¹ siê
drogi krajowe lub wojewódzkie o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
- miasto jest tradycyjnie uznane jako kierunkowe ze
wzglêdu na znaczenie turystyczne.
Obok nazwy przejœcia granicznego podaje siê znak z
literami „PL” oraz znak wyró¿niaj¹cy pañstwo, do którego prowadzi przejœcie, przyjêty do oznaczania
pojazdów uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym.
Je¿eli przejœcie nie obs³uguje wszystkich rodzajów pojazdów np. tylko pojazdy o okreœlonej dopuszczalnej
masie ca³kowitej, na tablicach przeddrogowskazowych
i drogowskazach pod znakami wyró¿niaj¹cymi pañstwa
graniczne zaleca siê umieszczanie informacji o rodzaju
ograniczeñ. Pod znakami wyró¿niaj¹cymi pañstwa mo¿na umieœciæ miniaturê znaku F-20 wskazuj¹cego, dla
jakich pojazdów przeznaczone jest przejœcie, lub miniaturê znaku zakazu wskazuj¹cego, jakie rodzaje
pojazdów nie s¹ odprawiane na przejœciu.
Zaleca siê w przypadku, gdy na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych
podawana jest nazwa przejœcia granicznego, umieszczanie tak¿e nazwy du¿ego miasta s¹siedniego
pañstwa, do którego prowadzi droga. Nazwê tê podaje siê w jêzyku oryginalnym, a w przypadku
cyrylicy w transliteracji ³aciñskiej. Z prawej strony
nazwy miasta w s¹siednim pañstwie podaje siê znak
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wyró¿niaj¹cy pañstwo przyjêty do oznaczania pojazdów uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym.
Przyk³ad taki przedstawiono na rys. 6.2.1.

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

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
tablicowych dopuszcza siê podawanie dla danego kierunku dwóch nazw miejscowoœci np.:
– najbli¿szego miasta na prawach powiatu i miasta
wojewódzkiego,
– przejœcia granicznego i najbli¿szego du¿ego miasta
s¹siedniego pañstwa,
– najbli¿szego miasta siedziby powiatu i miasta siedziby
powiatu, w którym krzy¿uj¹ siê drogi krajowe.
Je¿eli droga prowadzi przez miasto lub w jego pobli¿u,
na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
tablicowych mo¿na umieœciæ dodatkowo informacje
lokalne, np. nazwê dzielnicy, informacjê o centrum, informacjê o obiekcie komunikacyjnym itp.

6.3. Zasady szczegó³owe stosowania znaków
kierunku i miejscowoœci
6.3.1. Tablice przeddrogowskazowe
6.3.1.1. Zasady ogólne
Tablice przeddrogowskazowe, wystêpuj¹ce jako odmiany znaku E-1, pokazane na rysunkach od 6.3.1.1 do
6.3.1.11, stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym, w
formie schematycznej skrzy¿owania, do jakich miejscowoœci prowadz¹ drogi wylotowe z tego
skrzy¿owania. Na znakach tych podaje siê równie¿
numery dróg, ewentualnie ich rodzaj np. autostrada
oraz, w razie potrzeby, inne informacje zwi¹zane z drog¹
wylotow¹.
Wymiary tablic zale¿¹ od liczby i rodzajów napisów, symboli, znaków itp. oraz od obowi¹zuj¹cej dla danej drogi
grupy wielkoœci liter.

Rys. 6.3.1.1.

Tablica E-1 przed czteroramiennym skrzy¿owaniem dróg krajowych

Rys. 6.3.1.2. Tablica E-1 przed trzyramiennym skrzy¿owaniem dróg miêdzynarodowych

Wymiary podstawowych elementów tablicy przeddrogowskazowej, sposób rozmieszczenia treœci i elementów
znaku na tablicach opisano w punkcie 6.3.1.2. oraz pokazano na odpowiednich rysunkach w rozdziale 9.
Tablice przeddrogowskazowe, w zale¿noœci od ich
zastosowania na drodze, dziel¹ siê na:
– tablice E-1 umieszczane na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych,
– tablice E-1a umieszczane na autostradach,
– tablice E-1b umieszczane na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych, przed wyjazdami z tych
dróg na autostradê.
Na tablicach przeddrogowskazowych podaje siê;
– schematyczny plan skrzy¿owania z zaznaczeniem
ustalonego pierwszeñstwa przejazdu,
– schematyczny plan wyjazdów na wêŸle drogowym,
– nazwy miejscowoœci,
– numery dróg.
Dopuszcza siê równie¿ umieszczanie znaków kategorii A, B, D na liniach oznaczaj¹cych kierunek oraz
informacji lokalnej i turystycznej (centrum, nazwa
dzielnicy, obiektów komunikacyjnych, itp.), a tak¿e w prawym dolnym rogu - liczby oznaczaj¹cej odleg³oœæ ustawienia tablicy od skrzy¿owania lub pocz¹tku
pasa wy³¹czania na wêŸle.
Uk³ad graficzny kierunków na tablicy powinien odpowiadaæ rzeczywistemu uk³adowi dróg na tym
skrzy¿owaniu, przy czym przebieg drogi z pierwszeñstwem oznacza siê lini¹ szersz¹, a przebiegi dróg
podporz¹dkowanych liniami wê¿szymi.
Na jednej tablicy mo¿na umieœciæ nie wiêcej ni¿ dwa
znaki kategorii A, B, lub D, dla ka¿dego kierunku.
W tym przypadku zmniejsza siê ich wymiary do 40
cm œrednicy (dla znaku B) lub d³ugoœci podstawy (dla
znaków A i D).
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Nazwy miejscowoœci umieszcza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
– nazwê miejscowoœci kierunkowej dla kierunku z
pierwszeñstwem podaje siê literami wiêkszymi o jedn¹ grupê ni¿ nazwy pozosta³ych miejscowoœci;
– wielkoœci liter i cyfr okreœlaj¹cych numer drogi
umieszczane przy nazwie miejscowoœci powinny byæ
mniejsze o jedn¹ grupê od wysokoœci liter nazwy tej
miejscowoœci.
Numerów dróg nie nale¿y umieszczaæ na liniach oznaczaj¹cych kierunek.
Je¿eli droga ma równie¿ numer drogi miêdzynarodowej, to umieszcza siê go obok numeru drogi krajowej
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.3.7.5.
Na drogach poza miastami, nad tablic¹ przeddrogowskazow¹ przed skrzy¿owaniem z drog¹ podporz¹dkowan¹,
umieszcza siê znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c.
Je¿eli tablice przeddrogowskazowe wystêpuj¹ równie¿
na drogach podporz¹dkowanych umieszcza siê nad
nimi znak ostrzegawczy A-7, niezale¿nie od znaku
umieszczonego bezpoœrednio przed skrzy¿owaniem.

Rys. 6.3.1.5. Tablica E-1 ze znakiem ostrzegawczym

Rys. 6.3.1.6. Tablica E-1 podaj¹ca informacjê lokaln¹

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

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

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

Rys. 6.3.1.8. Tablica E-1a I – na autostradzie przed
skrzy¿owaniem z drog¹ krajow¹
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Rys. 6.3.1.9. Tablica E-1a II – na autostradzie przed
skrzy¿owaniem z drog¹ wojewódzk¹

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

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

6.3.1.2. Zasady rozmieszczania informacji na
tablicach przeddrogowskazowych

dróg umieszczone by³y centralnie lub symetrycznie
(w przypadku dwóch lub wiêcej miast kierunkowych
albo miasta kierunkowego i informacji lokalnej dla
jednego kierunku) w stosunku do linii oznaczaj¹cej
kierunek wylotu ze skrzy¿owania. Oœ pozioma numeru drogi (numerów dróg i numeru drogi z miniatur¹
znaku D-7 lub D-9) powinna siê pokrywaæ z osi¹
poziom¹ liter du¿ych i cyfr pisma. Znaki kategorii
A, B lub D umieszcza siê odpowiednio na liniach
wskazuj¹cych kierunki dróg; œrodek wysokoœci znaku powinien znajdowaæ siê w osi linii, na której jest
umieszczony.
Nazwy miast kierunkowych na tablicy przeddrogowskazowej umieszcza siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) dla kierunku z pierwszeñstwem:
a) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu ze
skrzy¿owania umieszczona jest na lewej stronie tablicy pionowo lub ukoœnie (skrzy¿owanie typu „T” lub „Y”), to œrodek dolnej krawêdzi
numeru drogi E-15a - E-15e lub œrodek odcinka, na który sk³adaj¹ siê d³ugoœci dolnych krawêdzi numerów dróg E-15a (E-15c, E-15d) i
E-16 oraz szerokoœæ odstêpu miêdzy nimi powinna znajdowaæ siê na przed³u¿eniu osi linii
oznaczaj¹cej kierunek wylotu,
b) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu umieszczona jest na œrodku tablicy pionowo lub ukoœnie (skrzy¿owanie czterowylotowe i z ruchem
po obwiedni), to œrodek odcinka wyznaczonego przez d³ugoœæ dolnej krawêdzi jednego lub
dwóch numerów dróg (E-15a lub E-15b) i d³ugoœæ nazwy miasta kierunkowego oraz odstêpów miêdzy nimi, zwany inaczej odcinkiem
pomiarowym, powinien znajdowaæ siê na
przed³u¿eniu osi linii oznaczaj¹cej kierunek
wjazdu,
c) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wlotu umieszczona jest na prawej stronie tablicy pionowo lub
ukoœnie (skrzy¿owanie typu „T” lub „Y”), to
odcinek pomiarowy nale¿y umieœciæ tak, aby z
lewej strony przeciêcia siê przed³u¿enia osi linii oznaczaj¹cej kierunek wlotu pozosta³o od
0,5 do 0,8 d³ugoœci tego odcinka,
d) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu ze
skrzy¿owania skierowana jest w prawo lub w
lewo, nazwê miasta kierunkowego umieszcza
siê zgodnie z zasad¹ umieszczon¹ w punkcie 2
lit. a; je¿eli dla kierunku z pierwszeñstwem nale¿y podaæ dwie nazwy miast kierunkowych,
to umieszcza siê je jedna pod drug¹ wed³ug
zasad okreœlonych w lit. a, b lub c w odniesieniu do nazwy umieszczonej wy¿ej lub ni¿ej,
zale¿nie od potrzeb wynikaj¹cych z koniecznoœci estetycznego rozmieszczenia elementów
graficznych tablicy;

Linia wskazuj¹ca drogê z pierwszeñstwem powinna
mieæ szerokoœæ 15 cm, a drogê podporz¹dkowan¹ - 7,5
cm, zaœ na tablicach umieszczanych na drogach ekspresowych, odpowiednio 20 cm i 10 cm. Rozmieszczenie na
tablicy przeddrogowskazowej nazw miejscowoœci, znaków szlaku drogowego, informacji lokalnej i innej, zale¿y
od schematu skrzy¿owania pokazanego na tablicy. Podstawow¹ zasad¹ jest, aby nazwy miast kierunkowych
³¹cznie z wystêpuj¹cymi przed nimi numerami
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2) dla kierunku podporz¹dkowanego:
a) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu umieszczona jest poziomo, to nazwê miasta umieszcza siê centralnie w stosunku do osi poziomej
(pod³u¿nej) linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu,
tzn. oœ pozioma liter du¿ych i cyfr napisu jest w
osi linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu; je¿eli
trzeba podaæ dwie nazwy miast kierunkowych,
to umieszcza siê je symetrycznie po obu stronach osi linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu,
b) je¿eli linia oznaczaj¹ca kierunek wylotu skierowana jest pionowo lub ukoœnie, to nazwy miejscowoœci umieszcza siê tak, aby ich odcinki
pomiarowe usytuowane w stosunku do osi tej linii by³y zgodne z zasadami okreœlonymi w punkcie 1 lit. a, b i c, z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
– dla przypadków opisanych w punkcie 1 lit.
a, je¿eli droga wylotowa nie ma numeru, odcinek pomiarowy nale¿y umieœciæ tak, aby z
lewej strony przed³u¿enia osi oznaczaj¹cej
kierunek wylotu pozostawa³o od 0,2 do 0,5
d³ugoœci tego odcinka,
– dla przypadku opisanego w punkcie 1lit. b
(skrzy¿owanie czterowlotowe), jeœli osie linii oznaczaj¹cych kierunki wylotu s¹ po³o¿one ukoœnie do góry, to odcinki pomiarowe
z nazwami miast nale¿y umieœciæ w stosunku do osi tych linii tak, aby czêœæ odcinka
pomiarowego od punktu przeciêcia siê z osi¹
linii (w stronê linii oznaczaj¹cej kierunek z
pierwszeñstwem przejazdu) by³a nie d³u¿sza
ni¿ 0,2 do 0,5 d³ugoœci ca³ego tego odcinka,
c) je¿eli osie linii oznaczaj¹cej kierunek wylotów
skierowane s¹ skoœnie w dó³, to odcinek pomiarowy wyznacza siê na górnej linii wiersza pisma.
Odleg³oœæ koñca linii oznaczaj¹cej kierunek wylotu
(grotu strza³y) od górnej ramki oraz jej pocz¹tku od
dolnej obwódki tablicy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 gr.
Odleg³oœæ pomiêdzy numerami krajowymi i miêdzynarodowymi wynosi 8 cm na tablicach stosowanych
na drogach krajowych innych ni¿ autostrady i 16 cm
na tablicach stosowanych na autostradach.
Miniatury znaków D-7 i D-9 umieszczane obok numerów dróg maj¹ wspóln¹ obwódkê i oddzielone s¹
od siebie tylko lini¹ pionow¹ o szerokoœci równej gruboœci tej obwódki. Odleg³oœæ nazwy miejscowoœci od
numeru drogi wynosi minimum 2 gr, przy czym wiêksza odleg³oœæ powinna zale¿eæ od iloœci miejsca na
tablicy na umieszczenie danego odcinka pomiarowego i od optycznego rozmieszczenia wszystkich
elementów, u³atwiaj¹c jak najlepsze zrozumienie ich
przez kieruj¹cych pojazdami.
Podstawowe zasady rozmieszczania treœci na tablicach
przeddrogowskazowych pokazane s¹ na rysunkach
szczegó³owych.

6.3.1.3. Stosowanie tablic przeddrogowskazowych
Tablice przeddrogowskazowe stosuje siê:
a) na drogach krajowych przed skrzy¿owaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
b) na drogach wojewódzkich o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym, przed skrzy¿owaniami z drogami
krajowymi i wojewódzkimi,
c) na drogach innych ni¿ wymienione w lit. a i b przed skrzy¿owaniami o ruchu okrê¿nym lub je¿eli uk³ad dróg na skrzy¿owaniu jest skomplikowany i drogowskazy tablicowe nie daj¹ kieruj¹cym
pojazdami dostatecznej informacji.
6.3.1.4. Umieszczanie tablic przeddrogowskazowych
Tablice przeddrogowskazowe na drogach ogólnodostêpnych umieszcza siê w odleg³oœci:
– od 150 m do 300 m przed skrzy¿owaniem poza
miastami,
– 100 m przed skrzy¿owaniem w miastach, a bli¿ej, je¿eli wymagaj¹ tego warunki lokalne i
umieszczenie tablicy u³atwi orientacjê kieruj¹cym
pojazdami.
W miastach dopuszcza siê te¿ umieszczanie tablic
przeddrogowskazowych poprzedzaj¹cych, w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 100 m, podaj¹c na nich odleg³oœæ
od skrzy¿owania lub pasa wy³¹czania.
Przyk³ady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drogach ogólnodostêpnych pokazano
na rysunkach od 6.3.1.1 do 6.3.1.6 i 6.3.1.10.
Tablice przeddrogowskazowe na drogach ekspresowych umieszcza siê w odleg³oœci 500 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania na wêŸle drogowym;
odleg³oœæ tê podaje siê w prawym dolnym rogu tablicy.
Przyk³ady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na drodze ekspresowej podano na
rysunkach 6.3.1.7 i 6.3.1.11.
Na autostradzie przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania umieszcza siê dwie tablice przeddrogowskazowe:
– I poprzedzaj¹c¹ w odleg³oœci 1500 m,
– II zasadnicz¹ w odleg³oœci 500 m, przy czym
odleg³oœci te podaje siê w prawym dolnym rogu
tablicy.
Na strza³ce symbolizuj¹cej drogê wyjazdow¹
(³¹cznicê) na tablicy zasadniczej mo¿na umieœciæ
znak uprzedzaj¹cy o ograniczeniu prêdkoœci, je¿eli
odpowiadaj¹cy mu znak znajduje siê na tej drodze.
Przyk³ady tablic przeddrogowskazowych umieszczanych na autostradzie oraz na innych drogach
przed skrzy¿owaniami z autostrad¹ pokazano na rysunkach od 6.3.1.8. do 6.3.1.11.
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6.3.2. Drogowskazy do miejscowoœci
lub dzielnicy miast
6.3.2.1. Zasady ogólne
Drogowskazy od E-2a do E-5 wystêpuj¹ce w wielu odmianach stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym
pojazdami kierunku dojazdu do miejscowoœci lub dzielnic miast.
Ró¿ne rodzaje drogowskazów pokazane s¹ na rysunkach
od 6.3.2.1 do 6.3.4.11, 6.3.10.1 i 6.5.4.2. Wymiary drogowskazów zale¿¹ od liczby i rodzajów napisów, znaków
itp. oraz od obowi¹zuj¹cej dla danej drogi wielkoœci liter.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje drogowskazów do
miejscowoœci lub dzielnicy miast:
– drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f,
– drogowskazy E-3 w kszta³cie strza³y do miejscowoœci wskazuj¹ce numer drogi,
– drogowskazy E-4 w kszta³cie strza³y do miejscowoœci podaj¹ce do niej odleg³oœæ,
– drogowskazy E-5 do dzielnicy miasta.

b) dróg powiatowych

Rys. 6.3.2.4. Drogowskaz E-2a wskazuj¹cy dojazd do drogi
ekspresowej

Rys. 6.3.2.5. Drogowskaz E-2c na autostradzie
Rys. 6.3.2.1. Drogowskaz E-2a

Rys. 6.3.2.6. Drogowskaz E-2e wskazuj¹cy dojazd do autostrady
Rys. 6.3.2.2. Drogowskaz E-2a z nazwami dwóch miejscowoœci kierunkowych na jednym kierunku

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

a) typu „Y”

Rys. 6.3.2.7. Drogowskaz E-2a zawieraj¹cy informacjê lokaln¹
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6.3.2.2. Drogowskazy tablicowe
W zale¿noœci od miejsca zastosowania drogowskazy tablicowe dziel¹ siê na umieszczane:
1) obok jezdni:
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych (E-2a),
– na autostradach (E-2c) dopuszczane tylko dla
dwóch pasów na jezdni g³ównej,
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych,
przed wjazdem na autostradê (E-2e);
2) nad jezdni¹:
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych (E-2b),
– na autostradach (E-2d),
– na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych
przed wjazdem na autostradê (E-2f).
Drogowskazy E-2a, E-2c i E-2e umieszcza siê po prawej
stronie jezdni, a drogowskazy E-2b, E-2d i E-2f nad jezdni¹, w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli na
wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz tablicowy umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa.
Drogowskazy tablicowe od E-2a do E-2f stosuje siê w
celu wskazania na skrzy¿owaniu lub bezpoœrednio przed
nim numerów dróg i kierunków do miejscowoœci, a tak¿e dzielnic miast, obiektów komunikacyjnych,
turystycznych, wypoczynkowych itp.
Drogowskazy tablicowe E-2a umieszcza siê na:
– drogach krajowych przed skrzy¿owaniami z innymi
drogami krajowymi i z drogami wojewódzkimi oraz
powiatowymi i gminnymi , gdy istnieje potrzeba wskazania kierunku do miejscowoœci,
– drogach wojewódzkich, powiatowych i drogach gminnych, przed skrzy¿owaniami z innymi drogami. W miastach na drogach powiatowych i gminnych
drogowskaz E-2 umieszcza siê tylko w sytuacjach, gdy
istnieje koniecznoœæ wskazania kierunku do innej miejscowoœci, a nie mo¿na stosowaæ drogowskazu E-4.
Podaje siê na nich:
– nazwy miejscowoœci oraz po ich lewej stronie numery dróg albo numery dróg z miniaturami znaków D-7
lub D-9, je¿eli wynika to z zasad okreœlonych w punkcie 6.3.7,
– informacjê lokaln¹, tj. nazwy miejscowoœci, dojazdy
do centrum, dzielnic, ulic itp. oraz napis „Tranzyt”
wed³ug zasad omówionych w punkcie 6.5,
– strza³ki wskazuj¹ce kierunek dróg na skrzy¿owaniu,
skierowane pod k¹tem odpowiadaj¹cym rzeczywistemu przebiegowi tych dróg.
Strza³ki skierowane na wprost, w lewo i skoœnie w lewo,
umieszcza siê po lewej stronie nazwy miejscowoœci;
strza³ki skierowane w prawo lub skoœnie w prawo,
umieszcza siê po prawej stronie. Kierunki powinny byæ
umieszczone, licz¹c od góry do do³u, w kolejnoœci przeciwnej do ruchu wskazówek zegara, pocz¹wszy od
kierunku na wprost.

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

a) E-2b na drodze ogólnodostêpnej

b) E-2d na autostradzie

c) E-2f wskazuj¹cy dojazd do autostrady

Strza³ki na drogowskazach E-2d i E-2f umieszcza
siê po obydwu stronach nazw miejscowoœci, jednak dopuszcza siê umieszczanie strza³ki tylko po
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prawej stronie nazwy miejscowoœci, do której droga odga³êzia siê.
Na drogowskazach E-2b umieszcza siê po jednej strza³ce dla ka¿dego kierunku.
Poszczególne cz³ony drogowskazów umieszczanych
nad jezdni¹ mog¹ byæ ró¿nych wymiarów oraz mog¹
stykaæ siê ze sob¹ lub nie. Oœ pionowa drogowskazu
powinna siê pokrywaæ z osi¹ pionow¹ pasa ruchu (pasów ruchu), którego drogowskaz dotyczy, zaœ oœ
pozioma powinna siê pokrywaæ z osi¹ poziom¹ konstrukcji wsporczej.
Na skrzy¿owaniach, przed którymi ze wzglêdu na brak
miejsca lub z powodu du¿ej liczby pasów ruchu (trzy
lub wiêcej) nie zastosowano tablic przeddrogowskazowych, mo¿na stosowaæ drogowskazy uprzedzaj¹ce. Ich
treœæ powinna byæ analogiczna do treœci drogowskazu
umieszczonego bezpoœrednio przed skrzy¿owaniem.
6.3.2.3. Drogowskaz w kszta³cie strza³y do
miejscowoœci wskazuj¹cy numer drogi
Znak E-3 „drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowoœci wskazuj¹cy numer drogi” (rys. 6.3.2.9), stosuje
siê w celu zapewnienia lepszej informacji o przebiegu
drogi lub jako uzupe³nienie informacji podanej na drogowskazach tablicowych, szczególnie w obrêbie
skrzy¿owañ innych ni¿ o czterech wlotach. Drogowskazy E-3 stosuje siê na drogach krajowych i
wojewódzkich. W obszarze zabudowanym drogowskazy E-3 mo¿na umieszczaæ na drogach wylotowych z
miasta w celu wskazania kierunku do drogi krajowej
lub wojewódzkiej.

Je¿eli na tablicy przeddrogowskazowej lub drogowskazie tablicowym podano dla jednego kierunku dwie
nazwy miejscowoœci kierunkowych, to na drogowskazie E-3 powtarza siê te nazwy (rys. 6.3.2.10).

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

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

a) dla kierunku w prawo

Rys. 6.3.2.9. Drogowskaz E-3

b) dla kierunku w lewo

Na drogowskazie E-3 podaje siê informacje wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.3.2.2.
Drogowskazy E-3 umieszcza siê:
– na odga³êzieniach dróg dwujezdniowych,
– na skrzy¿owaniach typu „T” dla potwierdzenia kierunku,
– na wylotach ze skrzy¿owañ z ruchem okrê¿nym;
umieszcza siê je na wylotach w miejscu zapewniaj¹cym najlepsz¹ widocznoœæ dla kieruj¹cego pojazdem,
– na skrzy¿owaniu, gdy nie ma miejsca na umieszczenie przed skrzy¿owaniem drogowskazu tablicowego.
Drogowskazy E-3, z wyj¹tkiem umieszczonych w obrêbie skrzy¿owania dla potwierdzenia kierunku,
umieszcza siê po prawej stronie jezdni, w odleg³oœci
do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli na wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz E-3 umieszcza siê
na pocz¹tku tego pasa.

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

Rys. 6.3.2.12. Znak E-5

Znak E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta” (rys. 6.3.2.12)
stosuje siê w celu wskazania dojazdu do dzielnicy lub
wa¿nego dla podró¿nych placu (ulicy) w mieœcie.
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W celu wskazania dojazdu do dzielnicy œródmiejskiej
stosuje siê drogowskaz E-5a z napisem „Centrum”
(rys. 6.3.2.13).
Rys. 6.3.3.1.

Znak E-6

6.3.3.3. Drogowskaz do dworca lub stacji
kolejowej
Rys. 6.3.2.13. Znak E-5a
Rys. 6.3.3.2. Znak E-6a:

Napisy dotycz¹ce informacji lokalnej wed³ug zasad
okreœlonych odpowiednio w punktach 6.3.1.1. i 6.3.2.2.
mog¹ byæ umieszczane równie¿ na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych.

a) do dworca kolejowego z napisem PKP

6.3.3. Drogowskazy do obiektu komunikacyjnego
lub u¿ytecznoœci publicznej
6.3.3.1. Zasady ogólne

b) do stacji kolejowej z symbolem poci¹gu

Znaki E-6, E-6a, E-6b i E-6c stosuje siê w celu wskazania dojazdu do obiektów komunikacyjnych: lotnisk,
dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz portów. Znaki wed³ug analogicznego wzoru
jak znak E-6 stosuje siê w celu wskazania dojazdu do
jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzêdów administracji publicznej, zarz¹dów drogi oraz jednostek
prowadz¹cych odprawê celn¹.
Na znaku umieszcza siê symbol lub nazwê obiektu, którego dotyczy. Symbole powinny znajdowaæ siê przy
prostopad³ym boku i zwrócone przodem w tê stronê co
grot strza³y.
Znaki umieszcza siê po prawej stronie jezdni w odleg³oœci do 50 m od skrzy¿owania. Je¿eli na wlocie
zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz tablicowy umieszcza siê na pocz¹tku tego pasa. Na
skrzy¿owaniu typu „T” dopuszcza siê umieszczanie
znaku na przed³u¿eniu koñcz¹cej siê drogi.
Znaki umieszcza siê przy drodze tranzytowej przechodz¹cej przez miejscowoœæ lub w jej pobli¿u. Je¿eli trasa
dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza siê na
tych skrzy¿owaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie.

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

6.3.3.2. Drogowskaz do lotniska

6.3.3.5. Drogowskaz do przystani promowej

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

Rys. 6.3.3.4. Znak E-6c

6.3.3.4. Drogowskaz do dworca autobusowego

Rys. 6.3.3.3. Znak E-6b

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

Znak E-6c „drogowskaz do przystani promowej”
(rys. 6.3.3.4) stosuje siê w celu wskazania kierunku
do przystani promu morskiego (dworca morskie-
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go) lub promu rzecznego. Na znaku podaje siê nazwê
miasta (portu), do którego kursuj¹ promy morskie lub
nazwê miasta kierunkowego le¿¹cego na drodze w przypadku promu rzecznego.
Je¿eli w danej miejscowoœci lub rejonie znajduje siê kilka obiektów tego samego typu, wówczas dopuszcza siê
umieszczenie na drogowskazie nazwy obiektu.
6.3.3.6. Drogowskaz do obiektów u¿ytecznoœci
publicznej
Rys. 6.3.3.5. Drogowskazy:

Znaki do obiektu turystycznego umieszcza siê po prawej stronie jezdni, w odleg³oœci do 50 m od
skrzy¿owania. Je¿eli na wlocie zastosowano pas wy³¹czania, to drogowskaz tablicowy umieszcza siê na
pocz¹tku tego pasa. Na skrzy¿owaniu typu „T” dopuszcza siê umieszczanie znaku na przed³u¿eniu koñcz¹cej
siê drogi.
Znaki umieszcza siê przy drodze tranzytowej przechodz¹cej przez miejscowoœæ lub w jej pobli¿u. Je¿eli trasa
dojazdowa zmienia kierunek, znaki umieszcza siê na
tych skrzy¿owaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.4.2. Drogowskaz do przystani wodnej
lub ¿eglugi
a) do pogotowia ratunkowego

b) do urzêdu administracji publicznej

Rys. 6.3.4.1. Znak E-7

c) do punktu odpraw celnych

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

d) do centrum handlowego

Drogowskazy do obiektów u¿ytecznoœci publicznej stosuje siê w celu wskazania obiektów, w których œwiadczy
siê pomoc albo odbywa siê obs³uga administracyjna lub
handlowa. Przyk³adowe drogowskazy obiektów u¿ytecznoœci publicznej pokazano na rys. 6.3.3.5.
6.3.4. Drogowskazy do obiektów turystycznych
lub wypoczynkowych

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

Na rysunku 6.3.4.2. pokazano drogowskaz E-7 wskazuj¹cy kierunek do przystani - na wprost przez skrzy¿owanie.

6.3.4.3. Drogowskaz do pla¿y
lub miejsca k¹pielowego

6.3.4.1. Zasady ogólne
Znaki od E-7 do E-12 i E-12a stosowane s¹ w celu wskazania kierunku do obiektów turystycznych lub
wypoczynkowych takich jak przystañ wodna, pla¿a,
muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody, punkt
obserwacyjny, szlak rowerowy itp.
Napisy, symbole i obrze¿e tych znaków s¹ barwy br¹zowej. Na znakach do obiektu turystycznego mo¿na
umieszczaæ tak¿e symbole obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi. Dopuszcza siê tak¿e podawanie
informacji o du¿ym obiekcie przemys³owym.

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

Rys. 6.3.4.3. Drogowskaz E-8
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Na znaku E-8 zamiast symbolu pla¿y mo¿e byæ umieszczany symbol jeŸdŸca na koniu (rys. 6.3.4.4)
wskazuj¹cy kierunek do oœrodka jazdy konnej.
Rys. 6.3.4.8. Drogowskaz E-10 z symbolem cmentarza

6.3.4.6. Drogowskaz do zabytku przyrody
Rys. 6.3.4.4. Drogowskaz E-8 z symbolem jeŸdŸca

6.3.4.4. Drogowskaz do muzeum
Rys. 6.3.4.9.

Rys. 6.3.4.5. Drogowskaz E-9

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

Znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody” (rys. 6.3.4.9)
stosuje siê w celu wskazania obiektu uznanego za pomnik przyrody i umieszcza na wniosek w³aœciwego
terytorialnie Konserwatora Przyrody. Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-11 zamiast symbolu drzewa mog¹ byæ
umieszczane symbole:
- groty (rys. 6.3.4.10), je¿eli znak wskazuje kierunek
do groty lub jaskini,
- ska³y (rys. 6.3.4.11), je¿eli znak wskazuje dojazd zabytków przyrody nieo¿ywionej,
- ostoi ptaków (rys. 6.3.4.12), je¿eli znak wskazuje dojazd do rezerwatu (ostoi ptaków).

Rys. 6.3.4.10. Drogowskaz E-11z symbolem groty

Rys. 6.3.4.11. Drogowskaz E-11z symbolem ska³y

Rys. 6.3.4.6. Drogowskaz E-10

Znak E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury” (rys. 6.3.4.6) stosuje siê w celu wskazania dojazdu
do obiektu zabytkowego stanowi¹cego dobro kultury
narodowej. Zasady jego stosowania s¹ takie same jak
drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).
Na znaku E-10 zamiast symbolu zamku mog¹ byæ
umieszczane symbole:
- koœcio³a (rys. 6.3.4.7), je¿eli znak wskazuje kierunek do zabytkowego obiektu o charakterze sakralnym - koœcio³a, katedry, bazyliki, cerkwi itp.,
- cmentarza (rys. 6.3.4.8), je¿eli znak wskazuje dojazd
do zabytkowego cmentarza lub miejsca martyrologii.

Rys. 6.3.4.7. Drogowskaz E-10 z symbolem koœcio³a

Drogowskaz E-11

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

6.3.4.7. Drogowskaz do punktu widokowego

Rys. 6.3.4.13. Drogowskaz E-12

Znak E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”
(rys. 6.3.4.13) stosuje siê w celu wskazania dojazdu do
punktu, z którego istnieje dogodna mo¿liwoœæ obserwacji rejonów o walorach krajobrazowych.
Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowskazu
E-7 (pkt 6.3.4.2).
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Drogowskaz do obiektu przemys³owego (rys. 6.3.4.18)
stosuje siê w celu wskazania w³aœciwej drogi dojazdowej na teren du¿ego obiektu przemys³owego (np. huta,
fabryka, kopalnia, stocznia) zajmuj¹cego rozleg³y teren.
Zasady jego stosowania s¹ takie same jak drogowskazu E-7 (pkt 6.3.4.2).

6.3.4.8. Drogowskaz do szlaku rowerowego

Rys. 6.3.4.14. Drogowskaz E-12a

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

6.3.5. Tablica kierunkowa
Znak E-13 „tablica kierunkowa” (rys. 6.3.5.1) stosuje
siê w celu potwierdzenia kierunku drogi i podania odleg³oœci do miejscowoœci na niej wymienionych.

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

Na znaku E-12a zamiast symbolu roweru mo¿e byæ
umieszczany symbol trasy pieszej (rys. 6.3.4.15)
wskazuj¹cy kierunek do rozpoczynaj¹cego siê lub przebiegaj¹cego w pobli¿u szlaku turystyki pieszej.
6.3.4.9. Drogowskazy z symbolami znaków
kategorii D
W celu wskazania dojazdu do znajduj¹cych siê przy
drodze lub w jej pobli¿u obiektów oznaczonych znakami D-18 i od D-21 do D-34 mo¿na symbole tych
znaków umieszczaæ na bia³ym tle drogowskazów podaj¹cych informacjê lokaln¹. W przypadku znaku D-18
umieszcza siê jego miniaturê.

Rys. 6.3.4.16. Drogowskaz z symbolem znaku D-30

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

Rys. 6.3.4.17. Drogowskaz ze znakiem D-18

6.3.4.10.Drogowskaz do obiektu przemys³owego

Rys. 6.3.5.1.

Znak E-13

Na tablicy E-13 (rys. 6.3.5.1) podaje siê:
– w górnym wierszu - nazwê miejscowoœci le¿¹cej
przed miejscowoœci¹ kierunkow¹, siedziby gminy lub
powiatu, lub o znaczeniu turystycznym lub po³o¿onej na skrzy¿owaniu z drog¹ krajow¹ lub wojewódzk¹,
– w dolnym wierszu - nazwê miejscowoœci kierunkowej,
– wyra¿one w kilometrach odleg³oœci od wymienionych miejscowoœci.
Je¿eli przed miejscowoœci¹ kierunkow¹ nie ma innej
miejscowoœci, to stosuje siê tablicê E-13 podaj¹c¹ tylko nazwê tej miejscowoœci.
Tablice kierunkowe stosuje siê poza obszarem zabudowanym na drogach krajowych, je¿eli nie
zastosowano tablicy szlaku drogowego (znaki E-14 lub
E-14a), wojewódzkich i powiatowych.
Tablice E-13 umieszcza siê:
– w odleg³oœci 50-100 m za znakiem E-18a,
– za skrzy¿owaniem z drog¹ krajow¹, wojewódzk¹ lub
powiatow¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
– poœrodku odcinka, na którego krañcach s¹ umieszczone tablice kierunkowe lub szlaku drogowego,
je¿eli d³ugoœæ tego odcinka przekracza 20 km.
6.3.6. Tablica szlaku drogowego
6.3.6.1. Zasady ogólne

Rys. 6.3.4.18. Drogowskaz do obiektu przemys³owego

Znak E-14 „tablica szlaku drogowego” (rys. 6.3.6.1)
stosuje siê w celu potwierdzenia przebiegu drogi
krajowej, podania jej numeru (numerów), g³ów132

nych miejscowoœci le¿¹cych na danym szlaku i odleg³oœci do nich.
Dopuszcza siê tak¿e stosowanie znaków szlaku drogowego na drogach wojewódzkich o du¿ym znaczeniu
komunikacyjnym.

wyra¿one w kilometrach, odleg³oœci do nich. Liczba
miejscowoœci powinna byæ tak dobrana, aby liczba wierszy podaj¹cych ich nazwy nie przekracza³a czterech
na drogach ogólnodostêpnych i ekspresowych, a trzech
- na autostradach.
Je¿eli na tablicy szlaku drogowego miejscowoœæ podawana jest tylko dlatego, ¿e le¿y w niej skrzy¿owanie
z inna drog¹ krajow¹, po prawej stronie nazwy miejscowoœci zaleca siê umieszczanie numeru krzy¿uj¹cej
siê drogi.
Je¿eli na tablicy szlaku drogowego podawana jest nazwa przejœcia granicznego, to po jej prawej stronie
umieszcza siê znak „PL” i znak wyró¿niaj¹cy pañstwo,
do którego prowadzi przejœcie, przyjêty do oznaczania
pojazdów uczestnicz¹cych w ruchu miêdzynarodowym.
6.3.6.3. Nazwy miejscowoœci na tablicy szlaku
drogowego

Rys. 6.3.6.1. Tablica E-14

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

Wymiar tablicy E-14 zale¿y od liczby podawanych informacji oraz wielkoœci liter i cyfr ustalonych dla danego
rodzaju drogi.
Znak E-14a „tablica szlaku drogowego na autostradzie”
(rys. 6.3.6.3) stosuje siê w celu wskazania miejscowoœci le¿¹cych wzd³u¿ autostrady.
6.3.6.2. Zasady rozmieszczania informacji na
tablicy szlaku drogowego
W górnej czêœci tablicy umieszcza siê znak z numerem drogi krajowej oraz znak z numerem szlaku
miêdzynarodowego, je¿eli droga ma równie¿ taki
numer. Znak (znaki) z numerem drogi umieszcza
siê centralnie w stosunku do osi pionowej tablicy.
Zasadnicz¹ treœæ tablicy E-14 stanowi wykaz g³ównych miejscowoœci le¿¹cych na danym szlaku oraz,

Dobór nazw miejscowoœci ustala siê po szczegó³owej analizie ich znaczenia komunikacyjnego i
gospodarczego.
Na tablicach szlaku drogowego podaje siê:
– w wierszu górnym - nazwê najbli¿szej miejscowoœci
stanowi¹cej siedzibê gminy lub powiatu, miejscowoœci o znaczeniu turystycznym lub na skrzy¿owaniu z
drog¹ krajow¹ lub wojewódzk¹ lub nazwê miejscowoœci kierunkowej,
– w wierszu dolnym - nazwê przejœcia granicznego, je¿eli szlak prowadzi za granicê lub nazwê miasta s¹siedniego pañstwa na odcinku drogi przed przejœciem
granicznym albo nazwê miasta kierunkowego,
– w wierszach poœrednich - nazwy miast o znaczeniu
administracyjnym, turystycznym lub komunikacyjnym, w tym nazwê kierunkowego, je¿eli nie jest podawane w wierszu dolnym lub górnym.
Dopuszcza siê umieszczenie na tablicy szlaku drogowego nazwy miejscowoœci znajduj¹cej siê przy innej
drodze. Z lewej strony nazwy miejscowoœci umieszcza
siê numer drogi, przy której jest po³o¿ona.
Na odcinkach dróg o wspólnym przebiegu w górnej
czêœci tablicy szlaku drogowego umieszcza siê informacje o drodze o numerze ni¿szym - numer drogi i
nazwy dwóch miejscowoœci, najbli¿szej i kierunkowej,
a poni¿ej oddzielone bia³¹ lini¹ analogiczne informacje o drodze i numerze wy¿szym.
6.3.6.4. Umieszczanie tablic szlaku drogowego
Tablice szlaku drogowego umieszcza siê na drogach
krajowych:
– przy wylotach z miast siedzib powiatu oraz innych, o
wa¿nym znaczeniu gospodarczym lub turystycznym,
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– za skrzy¿owaniami (wêz³ami) z innymi drogami krajowymi oraz wojewódzkimi o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym,
w nastêpuj¹cych miejscach:
a) oko³o 100 m za wyjazdem z miejscowoœci,
b) oko³o 200 m za skrzy¿owaniem na drogach ogólnodostêpnych,
c) 250 m za koñcem pasa w³¹czania na drogach ekspresowych,
d) 300 m za koñcem pasa w³¹czania przy g³ównej jezdni
autostrady.
Tablicê szlaku drogowego E-14a umieszczan¹ na autostradzie pokazano na rysunku 6.3.6.3.

b) z numerem dwucyfrowym

6.3.7.2. Znak z numerem drogi wojewódzkiej
Znak E-15b (rys. 6.3.7.2) stosuje siê w celu wskazania
przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tê drogê.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza siê
ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekraczaj¹cym 80 kN.

Rys. 6.3.7.2. Znak E-15b

Rys. 6.3.6.3. Tablica E-14a

Rys. 6.3.7.3. Znak E-15e

6.3.7. Znaki z numerem drogi

Znak E-15e „numer drogi wojewódzkiej o zwiêkszonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu” (rys.
6.3.7.3) stosuje siê w celu wskazania przebiegu drogi
lub wjazdu na drogê wojewódzk¹, na której dopuszcza
siê ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekraczaj¹cym 100 kN.

6.3.7.1. Zasady ogólne
Znaki z numerem drogi stosuje siê samodzielnie lub
umieszcza siê na znakach kierunku w celu wskazania
dróg krajowych lub wojewódzkich. Numerów dróg pozosta³ych kategorii nie umieszcza siê na znakach
drogowych.

6.3.7.3. Znak z numerem autostrady

6.3.7.2. Znak z numerem drogi krajowej
Znak E-15a „numer drogi krajowej” o tle barwy czerwonej i napisie barwy bia³ej (rys. 6.3.7.1) stosuje siê w celu
wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tê drogê.
Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza siê
ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nie przekraczaj¹cym 100 kN i odpowiednio wiêkszym nacisku osi
wielokrotnej z wyj¹tkiem odcinków, na których nie dopuszcza siê ruchu pojazdów o nacisku osi powy¿ej
80kN, zgodnie z przepisami okreœlaj¹cymi sieæ dróg
krajowych, po których mog¹ poruszaæ siê pojazdy o
okreœlonych parametrach, chyba ¿e znak B-19 okreœla
inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.
Rys. 6.3.7.1. Znak E-15a:

a) z numerem jednocyfrowym

Rys. 6.3.7.4. Znak E-15c

Znak E-15c „numer autostrady” (rys. 6.3.7.4) stosuje
siê w celu wskazania przebiegu autostrady lub wjazdu
na ni¹. Na znakach kierunku wskazuj¹cych kierunek
do autostrady po lewej stronie umieszcza siê znak D-9
(rys. 6.3.7.5).
Je¿eli istnieje koniecznoœæ wskazania dojazdu do autostrady na drogach od niej oddalonych, dopuszcza siê
stosowanie drogowskazu w kszta³cie strza³y ze znakiem
D-9, numerem autostrady i odleg³oœci¹ do jej najbli¿szego wêz³a (rys. 6.3.7.6).

Rys. 6.3.7.5. Znak E-15c z miniatur¹ znaku D-9
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Znaki E-16 umieszcza siê na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych:
– na pocz¹tku i koñcu drogi oznaczonej numerem drogi
miêdzynarodowej,
– przed i za skrzy¿owaniem, na którym droga krajowa
bêd¹c¹ drog¹ miêdzynarodow¹ krzy¿uje siê z inn¹
drog¹ krajow¹.

Rys. 6.3.7.6. Drogowskaz w kszta³cie strza³y do autostrady

6.3.7.4. Znak z numerem drogi ekspresowej
Znak E-15d „numer drogi ekspresowej” (rys. 6.3.7.7)
stosuje siê w celu wskazania przebiegu drogi ekspresowej lub wjazdu na ni¹. Na znakach kierunku
wskazuj¹cych kierunek do drogi ekspresowej, po lewej
stronie znaku E-15d umieszcza siê znak D-7 (rys. 6.3.7.8).

Rys. 6.3.7.7. Znak E-15d

6.3.7.6. Stosowanie znaków z numerem drogi
Znaki z numerami dróg stosuje siê na znakach kierunku na skrzy¿owaniach dróg krajowych i wojewódzkich
pomiêdzy sob¹. Zaleca siê ich stosowanie tak¿e na
skrzy¿owaniach z innymi drogami. Znaki te jako samodzielne nale¿y stosowaæ mo¿liwie czêsto, gdy¿ w
istotny sposób u³atwiaj¹ kieruj¹cym orientacjê, potwierdzaj¹c obrany kierunek jazdy, szczególnie w miejscach,
w których mog¹ powstaæ w¹tpliwoœci co do przebiegu
drogi.
6.3.7.7. Umieszczanie znaków z numerem drogi

Rys. 6.3.7.8. Znak E-15d z miniatur¹ znaku D-7

6.3.7.5. Znak szlaku drogowego z numerem drogi
miêdzynarodowej

Rys. 6.3.7.9. Znak E-16

Znak E-16 „numer szlaku miêdzynarodowego” (rys. 6.3.7.9)
stosuje siê w celu poinformowania kieruj¹cych pojazdami,
¿e droga krajowa jest tak¿e drog¹ miêdzynarodow¹.
Znaki E-16 stosuje siê na wszystkich drogach miêdzynarodowych. Numery oznaczaj¹ce te drogi powinny
wystêpowaæ zawsze jako uzupe³nienie numerów dróg krajowych, b¹dŸ na samodzielnych znakach umieszczanych
pod znakiem szlaku drogi krajowej (rys. 6.3.7.10), b¹dŸ
jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach
kierunku, jak pokazano na rysunkach: 6.3.1.2, 6.3.1.4,
6.3.2.3 lit. a, 6.3.2.8 lit. b, 6.3.2.10, 6.3.6.2 i 6.3.6.3.

Numery dróg umieszcza siê:
a) samodzielnie, w odleg³oœci do 50 m:
– za skrzy¿owaniem, bez wzglêdu na rodzaj obszaru, dla potwierdzenia kierunku a szczególnie je¿eli szlak zmienia kierunek na skrzy¿owaniu oraz
w przypadkach, gdy uk³ad skrzy¿owania mo¿e
stwarzaæ w¹tpliwoœci co do przebiegu szlaku,
– przed skrzy¿owaniami w obszarze zabudowanym, je¿eli zmiana przebiegu szlaku nie jest sygnalizowana tablicami przeddrogowskazowymi
oraz drogowskazami tablicowymi,
b) na tablicach przeddrogowskazowych, drogowskazach tablicowych i drogowskazach w kszta³cie strza³y
do miejscowoœci wskazuj¹cych numer drogi oraz na
tablicach szlaku drogowego - jako jeden z elementów treœci tych tablic,
Wysokoœæ znaków E-15a i E-15b stosowanych samodzielnie wynosi 300 mm.
Je¿eli istnieje potrzeba wskazania przebiegu drogi na
skrzy¿owaniu, to obok numeru drogi umieszcza siê
strza³kê kierunkow¹. Przyk³ady odmian znaków ze
strza³kami przedstawiono na rys. od 6.3.7.11 do
6.3.7.13.
Rys. 6.3.7.11. Znak E-15a z numerem drogi krajowej
ze strza³k¹:

Rys. 6.3.7.10. Znak E-16 jako uzupe³nienie znaku E-15a

a) skierowan¹ w lewo
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6.3.9. Koniec miejscowoœci

b) skierowan¹ skoœnie w lewo

Rys. 6.3.9.1. Znak E-18a
Rys. 6.3.7.12. Znak E-15b ze strza³k¹ skierowan¹ w prawo

Znak E-18a „koniec miejscowoœci” (rys. 6.3.9.1) stosuje siê w celu wskazania wyjazdu z miejscowoœci.
Znak E-18a umieszcza siê w tym samym przekroju
drogi co znak E-17a.
Na jezdniach dwukierunkowych dopuszcza siê
umieszczanie znaku E-18a po lewej stronie drogi na
odwrocie tablicy E-17a.
W przypadku gdy obszary zabudowy dwóch miejscowoœci po³o¿one przy jezdni jednokierunkowej ³¹cz¹ siê
ze sob¹ znak E-17a umieszcza siê nad znakiem E-18a.

Rys. 6.3.7.13. Znak E-15a z numerem drogi wojewódzkiej ze
strza³k¹ skierowan¹ na wprost

6.3.8. Miejscowoœæ
Znak E-17a „miejscowoœæ” (rys. 6.3.8.1) stosowany jest
w celu wskazania kieruj¹cym, ¿e wje¿d¿aj¹ do okreœlonej znakiem miejscowoœci.
Znak E-17a ma wysokoœæ 530 mm, a d³ugoœæ podstawy zale¿y od d³ugoœci nazwy miejscowoœci i powinna
wynosiæ co najmniej 1000 mm.
Znak E-17a umieszcza siê przed pierwszymi zabudowaniami miejscowoœci.

6.3.10. Obwodnica
Znak E-19a „obwodnica” (rys. 6.3.10.1) stosuje
siê w celu wskazania kierunku do obwodnicy miasta.
Znaki umieszcza siê na drogach doprowadzaj¹cych
ruch do obwodnicy klasy GP, G lub Z.

Rys. 6.3.10.1. Znak E-19a

6.3.11. Tablica wêz³a drogowego na autostradzie
Rys. 6.3.8.1. Znak E-17a

Je¿eli pierwsze zabudowania lub skrzy¿owanie znajduj¹ siê w pobli¿u granicy administracyjnej
miejscowoœci, znak E-17a nale¿y umieœciæ na tej granicy. W przypadku miejscowoœci, której zabudowania s¹
znacznie oddalone od granicy administracyjnej miejscowoœci, znak E-17a umieszcza siê w odleg³oœci 50—100 m
przed pierwszymi zabudowaniami.
Je¿eli granica pomiêdzy miejscowoœciami przechodzi
wzd³u¿ drogi, to znak wskazuj¹cy miejscowoœæ po³o¿on¹ po lewej stronie drogi umieszcza siê po lewej
stronie drogi.
Je¿eli granica miejscowoœci pokrywa siê z granic¹ obszaru zabudowanego i znak E-17a umieszcza siê razem
ze znakiem D-42, wówczas znak D-42 umieszcza siê
pod znakiem E-17a.

Rys. 6.3.11.1. Znak E-20

„Tablica wêz³a drogowego na autostradzie” E-20
(rys. 6.3.11.1) stosowana jest w celu uprzedzenia kieruj¹cych pojazdami o zbli¿aniu siê do wyjazdu z
autostrady. W górnej czêœci tablicy nale¿y podaæ numer wyjazdu z autostrady, w dolnej czêœci - odleg³oœæ
do tego wyjazdu. Tablicê umieszcza siê w odleg³oœci
3000 m przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania.
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Znaki umieszcza siê na pocz¹tku samochodowego szlaku turystycznego oraz na skrzy¿owaniach dla wskazania
kierunku szlaku.
6.3.13.2. Obiekt na samochodowym szlaku
turystycznym
Rys. 6.3.11.2. Znak E-20 z symbolem i nazw¹ wêz³a

Dopuszcza siê zamiast numeru wyjazdu umieszczanie
na znaku E-20 symbolu i nazwy wêz³a (rys. 6.3.11.2.).
Znak E-20 z nazw¹ wêz³a mo¿na stosowaæ tak¿e na
drogach ekspresowych, wówczas t³o znaku ma barwê
zielon¹.
6.3.12. Dzielnica lub osiedle

Rys. 6.3.12.1. Tablica E-21

Znak E-21 „dzielnica (osiedle)” (rys. 6.3.12.1) stosowany jest, w razie potrzeby, w miastach w celu lepszej
orientacji kieruj¹cych pojazdami.

Rys. 6.3.13.2. Znak E-22b

Znaki E-22b “obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” (rys. 6.3.13.2.) stosuje siê w celu wskazania
kierunku do obiektu po³o¿onego przy samochodowym
szlaku turystycznym. Na znaku umieszcza siê symbol
obiektu turystycznego, jego nazwê, symbol szlaku turystycznego oraz strza³kê wskazuj¹ca kierunek do
obiektu. Stosownie do rodzaju obiektu turystycznego
na znaku E-22b umieszcza siê jeden z symboli okreœlonych w pkt. 6.3.4.
Znak umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed skrzy¿owaniem, na którym nastêpuje zjazd do obiektu. Je¿eli
trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek znaki
umieszcza siê dodatkowo na tych skrzy¿owaniach, na
których kierunek dojazdu ulega zmianie.

6.3.13. Znaki samochodowych szlaków
turystycznych
Do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych oraz obiektów turystycznych wystêpuj¹cych na
danym terenie stosuje siê znaki:
– E-22a „samochodowy szlak turystyczny”,
– E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”,
– E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.
Projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapitu³a w³aœciwej organizacji
turystycznej.
6.3.13.1. Samochodowy szlak turystyczny

Rys. 6.3.13.3. Znak E-22b wskazuj¹cy szczególn¹ atrakcjê
turystyczn¹

Znak E-22b wg rys. 6.3.13.3 stosuje siê w celu wskazania szczególnej atrakcji turystycznej znajduj¹cej siê na
szlaku. Na znaku umieszcza siê sylwetkê wskazywanego obiektu turystycznego – zamku, pa³acu itp. Znak mo¿e
byæ umieszczony na pocz¹tku szlaku turystycznego.
6.3.13.3. Informacja o obiektach turystycznych

Rys. 6.3.13.1. Znak E-22a

Znak E-22a “samochodowy szlak turystyczny”
(rys. 6.3.13.1) stosuje siê w celu wskazania pocz¹tku
samochodowego szlaku turystycznego oraz jego kontynuacji na skrzy¿owaniach. Na znaku umieszcza siê
nazwê szlaku, jego symbol oraz strza³kê wskazuj¹c¹
kierunek szlaku.

Rys. 6.3.13.4. Znak E-22c
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Znaki E-22c “informacja o obiektach turystycznych”
(rys. 6.3.13.3) stosuje siê w celu wskazania obszaru
(miasta), na którym znajduje siê szereg godnych uwagi obiektów turystycznych. Na znaku umieszcza siê
nazwê obszaru (miasta), na którym wystêpuj¹ atrakcje turystyczne oraz ich symbole. Znaki umieszcza siê
przy drogach wjazdowych do obszaru.

6.4. Oznakowanie drogowskazowe poza
miastami
6.4.1. Zasady ogólne
Oznakowanie drogowskazowe skrzy¿owañ poza miastami spe³nia istotn¹ rolê informacyjn¹ dla uczestników
ruchu, umo¿liwiaj¹c szybk¹ orientacjê co do przebiegu drogi, a tym samym podnosi sprawnoœæ ruchu oraz
optymalizuje d³ugoœæ i czas podró¿y. Funkcje poszczególnych znaków kierunku podane zosta³y w
punktach 6.1. i 6.3, w których okreœlono dane dotycz¹ce miêdzy innymi drogowskazów oraz ró¿nice w
zakresie stosowania ich na drogach maj¹cych ró¿ne
funkcje.
Znaki kierunku nale¿y umieszczaæ zgodnie z zasadami okreœlonymi w punktach 6.1 i 6.3 oraz w tabeli 6.1
do u¿ycia pomocniczego.
6.4.2. Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿owaniach poza miastami
6.4.2.1. Oznakowanie jezdni g³ównej autostrady w
obrêbie wêz³a
Do oznakowania jezdni g³ównej autostrady w obrêbie
wêz³a stosuje siê nastêpuj¹ce znaki oraz urz¹dzenia
bezpieczeñstwa ruchu (rys. 6.4.2.1):
– E-20 umieszczany 3000 m przed pocz¹tkiem pasa
wy³¹czania; je¿eli ze wzglêdu na niewielkie odcinki miêdzywêz³owe odleg³oœæ umieszczania znaku
nie mo¿e byæ zachowana, umieszcza siê go w odleg³oœci 50 - 100 m za tablic¹ szlaku drogowego poprzedniego wêz³a; znaku mo¿na nie stosowaæ, je¿eli
odleg³oœæ jego umieszczenia od pocz¹tku pasa wy³¹czania by³aby mniejsza ni¿ 2000 m,
– E-1a I umieszczany w odleg³oœci 1500 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,
– E-1a II umieszczany w odleg³oœci 500 m przed
pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,
– F-14a, F-14b, F-14c „tablice wskaŸnikowe na autostradzie” umieszczane w odleg³oœci 300, 200 i 100 m
przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,
– E-2d - jako zasada lub E-2c umieszczane w tym
miejscu wyjazdu, w którym szerokoœæ pasa wy³¹czania wynosi 1,0 m,

– U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddzielaj¹cej jezdniê g³ówn¹ od ³¹cznicy w miejscu, w
którym wysepka ma szerokoœæ co najmniej 1,6 m,
– E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce, gdy do jednego miasta prowadzi kilka wyjazdów,
– A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony” umieszczany przed ka¿dym wjazdem na autostradê w odleg³oœci 150 − 300 m. Je¿eli odleg³oœæ
ta jest mniejsza od 150 m - pod znakiem umieszcza siê tabliczkê T-1,
– E-14a umieszczany za wjazdem na autostradê w
odleg³oœci 300 m od koñca pasa w³¹czania.
Na autostradach o trzech lub wiêcej pasach ruchu
dopuszcza siê, zw³aszcza przy blisko po³o¿onych
wêz³ach, zastosowanie zamiast tablic przeddrogowskazowych dodatkowego drogowskazu E-2c w
odleg³oœci 1000 m przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania.

6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g³ównej drogi ekspresowej w obrêbie wêz³a
Do oznakowania jezdni g³ównej drogi ekspresowej
w obrêbie wêz³a stosuje siê nastêpuj¹ce znaki i urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu (rys. 6.4.2.2):
– E-1 lub E-1b umieszczane w odleg³oœci 500 m
przed pocz¹tkiem pasa wy³¹czania,
– E-2a (E-2e) lub E-2b (E-2f) umieszczane w miejscu, w którym pas wy³¹czania ma szerokoœæ 1 m,
– U-4 umieszczana za wyjazdem na wysepce oddzielaj¹cej jezdniê g³ówn¹ od ³¹cznicy w miejscu, w
którym wysepka ma szerokoœæ co najmniej 1,6 m,
– E-5 lub E-6 umieszczane za wyjazdem na wysepce, gdy do jednego miasta prowadzi kilka wyjazdów,
– A-6d umieszczany przed ka¿dym wjazdem na drogê ekspresow¹ w odleg³oœci 150 − 300 m. Je¿eli
odleg³oœæ ta jest mniejsza od 150 m, pod znakiem
umieszcza siê tabliczkê T-1,
– E-14 umieszczany za wjazdem na drogê ekspresow¹ w odleg³oœci 250 m od koñca pasa w³¹czania.

6.4.2.3. Skrzy¿owania dróg ogólnodostêpnych
Do oznakowania skrzy¿owañ dróg ogólnodostêpnych
pomiêdzy sob¹, nale¿y stosowaæ znaki kierunku E,
zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 6.1.
Przyk³ady oznakowania tych skrzy¿owañ przedstawiono na rysunkach od 6.4.2.3 do 6.4.2.14.
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Tabela 6.1.

Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿owaniach dróg ogólnodostêpnych w zale¿noœci od kategorii drogi (poza miastami)
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Rys. 6.4.2.1.

Oznakowanie pionowe jezdni g³ównej
autostrady w obrêbie wêz³a

Rys. 6.4.2.2. Oznakowanie jezdni g³ównej drogi ekspresowej w obrêbie wêz³a
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Rys. 6.4.2.3.

Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg krajowych
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Rys. 6.4.2.4. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ wojewódzk¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.5. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg wojewódzkich o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.6. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ wojewódzk¹ o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.7. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.4.2.8. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania dróg wojewódzkich o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym

Rys. 6.4.2.9. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym lub z drog¹ gminn¹
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Rys. 6.4.2.10. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi powiatowej o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym z inn¹
drog¹ powiatow¹

Rys. 6.4.2.11. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania drogi powiatowej o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym z
drog¹ gminn¹
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Rys. 6.4.2.12. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania typu innego ni¿ „T”, dróg powiatowych o ma³ym znaczeniu
komunikacyjnym lub dróg gminnych

Rys. 6.4.2.13. Oznakowanie znakami kierunku skrzy¿owania
typu „T” dróg wojewódzkich o ma³ym znaczeniu komunikacyjnym lub dróg gminnych

6.5. Oznakowanie drogowskazowe w miastach
6.5.1. Zasady ogólne
Oznakowanie drogowskazowe w miastach pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w funkcjonowaniu systemu
komunikacyjnego, przepustowoœci dróg oraz bezpiecznym korzystaniu z dróg przez uczestników ruchu.
Zespó³ zastosowanych w tym celu znaków kierunku
powinien byæ tak dobrany, aby kierowca nie znaj¹cy miasta móg³ przejechaæ przez nie, korzysta-

j¹c tylko z ustawionych znaków i podanych na nich
informacji. Przy ustalaniu treœci znaków kierunku nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy tryb postêpowania:
a) ustalenie sieci dróg uk³adu podstawowego,
b) okreœlenie po³¹czeñ pomiêdzy poszczególnymi miejscowoœciami (kierunkami),
c) okreœlenie obiektów charakterystycznych wymagaj¹cych zastosowania informacji lokalnej,
d) ustalenie dróg dojazdowych do obiektów charakterystycznych,
e) po na³o¿eniu i powi¹zaniu ze sob¹ wszystkich po³¹czeñ na sieæ dróg, sprawdzenie prawid³owoœci tych
po³¹czeñ,
f) wybranie informacji do zastosowania na znakach kierunku na poszczególnych skrzy¿owaniach dróg (nazwy miejscowoœci, numery dróg, informacja lokalna).
Obowi¹zywaæ powinna przy tym taka sama zasada doboru dróg i treœci, aby z ka¿dej miejscowoœci (kierunku)
do ka¿dej innej miejscowoœci ruch by³ prowadzony tylko jedn¹ tras¹.
Wyj¹tek stanowiæ mo¿e prowadzenie do tej samej miejscowoœci innej drogi, któr¹ wyznaczono objazd dla
niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR, samochody ciê¿arowe o okreœlonej masie itp.
Oznakowanie drogowskazowe stosuje siê na podstawowym uk³adzie komunikacyjnym (rys. 6.5.1.1.),
który tworz¹ drogi krajowe (z wy³¹czeniem autostrad)
i wojewódzkie, stanowi¹ce:
– drogi przelotowe i docelowe,
– obwodnice,
– drogi wyjazdowe.
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6.5.2.2. Miasto z dwoma drogami przelotowymi
Wzd³u¿ dróg przelotowych stosuje siê znaki kierunku i
miejscowoœci wed³ug zasad podanych w punkcie 6.5.2.1.
Na skrzy¿owaniu dróg przelotowych miêdzy sob¹ stosuje
siê tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy tablicowe i
znaki, wed³ug zasad podanych w punkcie 6.5.3.1.
Stosowanie informacji o centrum i innej informacji lokalnej uzale¿nione jest od potrzeb i warunków miejscowych.
6.5.2.3. Miasto z kilkoma drogami przelotowymi i
docelowymi
Oznakowanie drogowskazowe wzd³u¿ dróg przelotowych i kierunkowych stosuje siê wed³ug zasad
okreœlonych w punkcie 6.5.2.1, a na skrzy¿owaniach tych
dróg - w punkcie 6.5.3.1.
Je¿eli liczba dróg maj¹cych wspólny przebieg w obszarze
miasta jest wiêksza ni¿ dwa, to zamiast wymieniania nazw
wszystkich miejscowoœci na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach umieszcza siê napis „Tranzyt” i
numery poszczególnych dróg (rys. 6.5.2.1 lit. a). Dopuszcza siê umieszczanie w ci¹gu tej drogi odmian tablicy z
napisem „Tranzyt”, a mianowicie:
– tablicy ze strza³k¹ kierunkow¹ (rys. 6.5.2.1 lit. b) przed
skrzy¿owaniem,
– tablicy tylko z napisem „Tranzyt” (rys. 6.5.2.1 lit. c)
za skrzy¿owaniem.
Stosowanie informacji o centrum i innej informacji lokalnej uzale¿nione jest od potrzeb i warunków miejscowych.

Rys. 6.5.1.1. Schemat podstawowego uk³adu komunikacyjnego
miasta

6.5.2. Charakterystyczne modele sieci drogowej w
miastach
6.5.2.1. Miasto z jedn¹ drog¹ przelotow¹
Wzd³u¿ drogi przelotowej stosuje siê:
– znaki oznaczaj¹ce wjazd i wyjazd do miejscowoœci,
– tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego
umieszczane za wyjazdem z miejscowoœci,
– drogowskazy zawieraj¹ce informacjê o centrum lub
w miarê potrzeby inn¹ informacjê lokaln¹,
– znaki z numerem drogi.
Rys. 6.5.2.1. Tablica z napisem „Tranzyt”:

a) z numerami dróg

b) ze strza³k¹ kierunkow¹

c) bez numeru drogi i strza³ki kierunkowej

6.5.2.4. Miasto z obwodnic¹ œródmiejsk¹
Oznakowanie drogowskazowe wzd³u¿ dróg przelotowych i kierunkowych oraz na skrzy¿owaniach tych dróg
miêdzy sob¹, stosuje siê wed³ug zasad okreœlonych w
punkcie 6.5.2.3.
Wzd³u¿ obwodnicy podaje siê informacjê lokaln¹ o dojeŸdzie do centrum, na ka¿dym skrzy¿owaniu wprowadzaj¹cym
ruch do obszaru po³o¿onego wewn¹trz niej.
Informacja o centrum powinna byæ tak¿e podawana
wzd³u¿ poszczególnych dróg przelotowych i kierunkowych, na których stosuje siê oznakowanie
drogowskazowe, pocz¹wszy od pierwszych skrzy¿owañ za granic¹ obszaru zabudowanego.
Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach
zlokalizowanych na skrzy¿owaniu drogi przelotowej lub
docelowej (równie¿ z obwodnic¹), nazwy miejscowoœci, do których prowadzony jest ruch, podaje siê w taki
sposób, aby kierowaæ jad¹cych na najkrótsz¹ drogê prowadz¹c¹ od tego skrzy¿owania do danej miejscowoœci.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoœæ wskazania na skrzy¿owaniu:
– alternatywnych dróg prowadz¹cych do tej samej
miejscowoœci lub
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– d³u¿szej drogi (trasy),
je¿eli uzasadniaj¹ to niekorzystne parametry techniczne
lub warunki ruchu na najkrótszej drodze prowadz¹cej do
danej miejscowoœci.
Je¿eli odleg³oœci te s¹ zbli¿one, wówczas o wyborze kierunku decyduje krótszy czas przejazdu wynikaj¹cy z
parametrów drogi i warunków ruchu.
Na skrzy¿owaniach wzd³u¿ obwodnicy stosuje siê napis
„Tranzyt” i numery dróg prowadz¹cych danym odcinkiem obwodnicy (pkt 6.5.2.3), a na kierunkach
wyjazdowych z obwodnicy, nazwê miejscowoœci kierunkowej z numerem drogi.
Za skrzy¿owaniami obwodnicy z drogami wylotowymi
mo¿na nie stosowaæ znaków szlaku drogowego. Zamiast
nich mo¿na powtórzyæ napis „Tranzyt”. Informacjê lokaln¹ stosuje siê w zale¿noœci od potrzeb i warunków
miejscowych wed³ug zasad okreœlonych w punkcie 6.5.4.
Na drogach innych ni¿ przelotowe lub docelowe, doprowadzaj¹cych ruch do obwodnicy, stosuje siê znaki E-19a
„obwodnica”.
6.5.3. Stosowanie znaków kierunku na skrzy¿owaniach w miastach
6.5.3.1. Skrzy¿owania dróg uk³adu podstawowego
miêdzy sob¹
Do oznakowania drogowskazowego dróg uk³adu podstawowego stosuje siê:
– tablice przeddrogowskazowe, je¿eli s¹ przewidziane dla
danego skrzy¿owania (pkt 6.3.1.3),
– drogowskazy tablicowe (mo¿na ich nie stosowaæ na
skrzy¿owaniach o ruchu okrê¿nym),
– znaki z numerem drogi - za skrzy¿owaniami.
Na skrzy¿owaniach z ruchem okrê¿nym, zamiast tablic przeddrogowskazowych, mo¿na stosowaæ drogowskazy tablicowe
umieszczane nad jezdni¹. Przyk³ady zastosowania znaków
kierunku na skrzy¿owaniach dróg uk³adu podstawowego miêdzy sob¹ pokazano na rysunkach 6.5.3.1 i 6.5.3.2.
6.5.3.2. Skrzy¿owania dróg uk³adu podstawowego
z innymi drogami o du¿ym znaczeniu
komunikacyjnym
W miastach podzielonych na dzielnice znaczna czêœæ
ulic nawet maj¹cych du¿e znaczenie komunikacyjne, nie
wchodzi w sk³ad dróg uk³adu podstawowego, na których stosuje siê oznakowanie drogowskazowe podaj¹ce
nazwy miejscowoœci. S¹ to ulice stanowi¹ce po³¹czenia
miêdzydzielnicowe i wewn¹trzdzielnicowe lub dojazdy
do obiektów charakterystycznych w danym mieœcie.
Na skrzy¿owaniach dróg uk³adu podstawowego z tymi
drogami stosuje siê:
a) na drogach uk³adu podstawowego znaki z numerem
drogi (przed i za skrzy¿owaniem) lub z napisem „Tranzyt”; dopuszcza siê stosowanie drogowskazów zawieraj¹cych informacjê o dojeŸdzie do centrum lub inn¹
informacjê lokaln¹,

b) na drogach o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym:
– tablice przeddrogowskazowe, je¿eli s¹ przewidziane
dla danego skrzy¿owania (pkt 6.3.1.3),
– drogowskazy tablicowe lub drogowskazy w kszta³cie
strza³y do miejscowoœci, wskazuj¹ce numer drogi.
Przyk³ad oznakowania drogowskazowego na skrzy¿owaniu drogi przelotowej z inn¹ drog¹ o du¿ym
znaczeniu komunikacyjnym dla miasta pokazano na
rysunku 6.5.3.3.
Je¿eli droga przecinaj¹ca drogê uk³adu podstawowego
(lub dochodz¹ca do niej) prowadzi ruch do centrum lub
obiektów charakterystycznych, o których nale¿y poinformowaæ kieruj¹cych, to na drodze stanowi¹cej uk³ad
podstawowy umieszcza siê przed skrzy¿owaniem drogowskazy tablicowe lub w kszta³cie strza³y zawieraj¹ce
informacjê lokaln¹ (rys. 6.5.3.4). Je¿eli droga uk³adu podstawowego zmienia swój kierunek na skrzy¿owaniu, to
na wszystkich drogach przed skrzy¿owaniem stosuje siê
drogowskazy tablicowe (rys. 6.5.3.5).
Na skrzy¿owaniach typu „T” lub „Y” dopuszcza siê stosowanie drogowskazów w kszta³cie strza³y (rys. 6.5.3.6).
Je¿eli wzd³u¿ drogi uk³adu podstawowego prowadzonych jest kilka kierunków, wówczas na tej drodze przed
skrzy¿owaniem stosuje siê tablice ze znakami szlaków
drogowych z numerami wszystkich kierunków prowadz¹cych t¹ drog¹. Je¿eli liczba kierunków jest wiêksza
od dwóch, wówczas zamiast znaków szlaków drogowych z numerami dróg, na tablicy umieszcza siê napis
„Tranzyt” (pkt 6.5.2.3).
6.5.3.3. Skrzy¿owania dróg uk³adu
podstawowego z innymi drogami
Na skrzy¿owaniach dróg uk³adu podstawowego z drogami nie maj¹cymi istotnego znaczenia komunikacyjnego
dla miasta, nie stosuje siê w zasadzie informacji drogowskazowej.
Je¿eli jednak przebieg drogi uk³adu podstawowego
mo¿e u kieruj¹cego budziæ w¹tpliwoœci, to na tej drodze za skrzy¿owaniem stosuje siê znaki z numerem
drogi, a na wszystkich wlotach drogowskazy tablicowe (rys. 6.5.3.7).
Na drodze uk³adu podstawowego dopuszcza siê umieszczanie przed skrzy¿owaniem drogowskazów w kszta³cie
strza³y podaj¹cych informacjê lokaln¹ lub turystyczn¹.
6.5.3.4. Skrzy¿owania inne ni¿ wymienione
w punktach od 6.5.3.1 do 6.5.3.3.
W miastach podzielonych na dzielnice, w których uk³ad
komunikacyjny jest bardzo rozbudowany, a tylko czêœæ dróg
stanowi podstawowy uk³ad komunikacyjny podlegaj¹cy
oznakowaniu drogowskazowemu, dopuszcza siê stosowanie oznakowania drogowskazowego na skrzy¿owaniach in-
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Rys. 6.5.3.1. Oznakowanie skrzy¿owania dróg przelotowych

nych ni¿ opisane w punktach od 6.5.3.1 do 6.5.3.3. Oznakowanie to nie musi stanowiæ systemu, ale powinno
u³atwiæ kieruj¹cym wyjazd z obszaru i dojazd do dróg
uk³adu podstawowego lub dojazd do obszarów lub obiektów charakterystycznych. Na skrzy¿owaniach takich dróg
stosuje siê w zale¿noœci od potrzeb i warunków lokalnych:
– tablice przeddrogowskazowe,
– drogowskazy tablicowe lub w kszta³cie strza³y
i umieszcza na nich:

a) informacjê lokaln¹ (pkt od 6.3.2.5 do 6.3.3.6 i
6.3.4.10),
b) informacjê turystyczn¹ (pkt od 6.3.4.2 do 6.3.4.9),
c) nazwy miejscowoœci wystêpuj¹ce na drogach uk³adu
podstawowego,
d) informacjê o obwodnicy, je¿eli ruch doprowadzany
jest do obwodnicy.
Przyk³ad oznakowania drogi wyjazdowej do obwodnicy pokazano na rysunku 6.5.3.8.
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Rys. 6.5.3.2. Oznakowanie skrzy¿owania o ruchu okrê¿nym dróg przelotowych

Rys. 6.5.3.3. Oznakowanie skrzy¿owania drogi uk³adu podstawowego z drog¹ o du¿ym znaczeniu komunikacyjnym
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Rys. 6.5.3.4.

Sposób podania informacji lokalnej przed skrzy¿owaniem na drodze krajowej

Rys. 6.5.3.5.

Oznakowanie skrzy¿owania, na którym droga uk³adu podstawowego zmienia kierunek
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Rys. 6.5.3.6.

Zastosowanie drogowskazów w kszta³cie strza³y na skrzy¿owaniu typu „T”

Rys. 6.5.3.7.

Oznakowanie skrzy¿owania drogi uk³adu podstawowego z inn¹ drog¹ (lokaln¹ miejsk¹)
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Rys. 6.5.3.8.

Oznakowanie drogi wyjazdowej do obwodnicy

6.5.4. Stosowanie informacji lokalnej
Oznakowanie dojazdu do obiektu powinno siê rozpoczynaæ od skrzy¿owania z drog¹ uk³adu podsta-

Rys. 6.5.4.1. Oznakowanie dojazdu do dworca autobusowego
wewn¹trz obszaru centrum

wowego podlegaj¹c¹ oznakowaniu drogowskazowemu i powinno byæ kontynuowane do miejsca, w
którym kieruj¹cy nie bêdzie mia³ trudnoœci z trafieniem do wskazanego obiektu.
Drogowskazy zawieraj¹ce informacjê lokaln¹ nale¿y
umieszczaæ na skrzy¿owaniach, na których trasa dojazdu zmienia kierunek lub gdy maj¹ one
skomplikowany uk³ad geometryczny.
Je¿eli wybrana trasa dojazdu prowadzi ruch do kilku
obiektów, to informacje na drogowskazach rozmieszcza siê analogicznie jak nazwy miejscowoœci.
Informacjê o dojeŸdzie do centrum podaje siê w miastach, w których:
– zbiega siê dowolna liczba dróg, a centrum le¿y poza
nimi lub tylko przy niektórych z nich,
– kilka dróg zbiega siê w centrum, a odleg³oœæ od granicy obszaru zabudowanego do centrum wynosi ponad 4 km,
– podstawowy uk³ad komunikacyjny jest szczególnie
skomplikowany i ma³o czytelny,
– wystêpuje obwodnica œródmiejska.
Na granicy centrum lub dzielnicy dopuszcza siê stosowanie znaku E-2l. Na dalszym odcinku drogi nie
stosuje siê ju¿ napisu centrum lub nazwy dzielnicy, a
na znakach kierunku mo¿na jedynie umieszczaæ inn¹
informacjê lokaln¹ lub nazwy miejscowoœci.
Przyk³ad oznakowania wjazdu do centrum i dojazdu do dworca autobusowego pokazano na rysunku 6.5.4.1.
Je¿eli istnieje potrzeba wskazania kieruj¹cemu dojazdu do centrum lub dzielnicy danego miasta, na
skrzy¿owaniu znajduj¹cym siê poza tym miastem, to
stosuje siê napis podaj¹cy nazwê miasta i napis Centrum lub nazwê dzielnicy (rys. 6.5.4.2).
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Znak F-2 umieszcza siê w pobli¿u zapory granicznej;
jest on w zasadzie uzupe³nieniem zapory granicznej zamkniêtej na sta³e, opisanej w za³¹czniku nr 4 do
rozporz¹dzenia.

Rys. 6.5.4.2. Drogowskaz umieszczony poza miastem,
wskazuj¹cy dojazd do dzielnicy miasta

7. Znaki uzupe³niaj¹ce
7.1. Zasady ogólne
7.1.1. Funkcje znaków
Znaki uzupe³niaj¹ce stosuje siê w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji u³atwiaj¹cych
orientacjê w terenie (znaki od F-1 do F-4), uprzedzaj¹cych o zakazach lub niebezpieczeñstwach wystêpuj¹cych
za skrzy¿owaniem (znaki F-5 i F-6) lub sposobu poruszania siê po drodze (znaki od F-7 do F-14). Niektóre z
nich stanowi¹ uzupe³nienie innych znaków przekazuj¹cych podstawowe ustalenia dotycz¹ce organizacji ruchu
i nie s¹ stosowane jako znaki samodzielne, np. F-5, F-7.

Rys. 7.2.2.1.

Znak F-2

7.2.3. Granica obszaru administracyjnego
Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” (rys. 7.2.3.1)
stosuje siê na drogach twardych w celu oznakowania
granic obszarów administracyjnych województw, powiatów i gmin.

7.2. Opisy szczegó³owe
7.2.1. Przejœcia graniczne

Rys. 7.2.3.1.

Znak F-3

Znak F-3 (rys. 7.2.3.1) stosuje siê na granicy województwa.

Rys. 7.2.1.1.

Znak F-1

Znak F-1 „przejœcie graniczne” (rys. 7.2.1.1) stosuje
siê w celu poinformowania uczestników ruchu o przejœciu granicznym otwartym dla ruchu.
Jako nazwê przejœcia granicznego podaje siê oficjalnie
u¿ywan¹ nazwê tego przejœcia.
Znak F-1 umieszcza siê przed dojazdem do miejsca, w
którym rozpoczyna siê teren, na którym znajduj¹ siê
urz¹dzenia i budynki s³u¿¹ce do obs³ugi osób korzystaj¹cych z przejœcia.

Rys. 7.2.3.2.

Znak F-3a

Znak F-3a (rys. 7.2.3.2) stosuje siê na granicy powiatu.

7.2.2. Przekraczanie granicy zabronione
Rys. 7.2.3.3.

Znak F-2 „przekraczanie granicy zabronione” (rys. 7.2.2.1)
stosuje siê w celu poinformowania uczestników ruchu
o tym, ¿e droga przecinaj¹ca granicê pañstwa jest zamkniêta dla ruchu.

Znak F-3b

Znak F-3b (rys. 7.2.3.3) stosuje siê na granicy gminy.
Je¿eli granicê powiatu lub województwa stanowi
jednostka administracyjna maj¹ca prawa miej-
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skie, na znaku F-3 umieszcza siê tylko nazwê województwa i powiatu, a na znaku F-3a tylko nazwê powiatu.
Dla miast na prawach powiatu stosuje siê znak F-3c
(rys. 7.2.3.4). Znaku F-3b nie stosuje siê dla jednostek
administracyjnych posiadaj¹cych prawa miejskie.

Rys. 7.2.3.4.

Znak F-5 mo¿e byæ umieszczony pod warunkiem, ¿e
pojazdy pokazane na znaku zakazu maj¹ mo¿liwoœæ
zawrócenia przed miejscem, w którym ich wjazd jest
zamkniêty.
Dopuszcza siê zastosowanie znaku F-5 jako uprzedzaj¹cego o nakazie u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych.
7.2.6. Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeñstwie wystêpuj¹cym za skrzy¿owaniem

Znak F-3c

7.2.4. Nazwa rzeki

Rys. 7.2.4.1.

Znak F-4

Znak F-4 „nazwa rzeki” (rys. 7.2.4.1) umieszcza siê
przed mostami o d³ugoœci co najmniej 30 m, przebiegaj¹cymi nad rzekami.
Dopuszcza siê oznakowanie innych cieków wodnych,
np. ze wzglêdu na zainteresowanie turystyczne.
7.2.5. Uprzedzenie o zakazie obowi¹zuj¹cym
w oddaleniu od skrzy¿owania

Rys. 7.2.5.1

Znak F-5

Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” (rys. 7.2.5.1), umieszczany za skrzy¿owaniem stosuje siê w celu
poinformowania uczestników ruchu, ¿e wjazd wszystkich
lub niektórych pojazdów jest zabroniony po przejechaniu
odcinka drogi o d³ugoœci okreœlonej na znaku.
Znak zakazu znajduj¹cy siê na znaku F-5 powinien odpowiadaæ rzeczywistemu znakowi, o którym uprzedza.
W dolnym prawym rogu znaku F-5 nale¿y podaæ odleg³oœæ do miejsca, od którego obowi¹zuje zakaz. Odleg³oœæ
nale¿y podaæ dla odcinków o d³ugoœci poni¿ej 1 km w
metrach z dok³adnoœci¹ do 50 m, a dla pozosta³ych odcinków w kilometrach z dok³adnoœci¹ do 0,1 km.
Znak F-5 umieszcza siê bezpoœrednio za skrzy¿owaniem w miejscu dobrze widocznym, dla doje¿d¿aj¹cych
do skrzy¿owania.

Rys. 7.2.6.1.

Znak F-6

Znak F-6 „znak uprzedzaj¹cy o zakazie, umieszczany
przed skrzy¿owaniem” (rys. 7.2.6.1) stosuje siê w celu
poinformowania uczestników ruchu, ¿e wjazd wszystkich lub niektórych pojazdów jest zabroniony
pocz¹wszy od skrzy¿owania.
Na znaku F-6 nale¿y przedstawiæ schematyczny uk³ad
skrzy¿owania, umieszczaj¹c odpowiedni znak zakazu na
strza³ce symbolizuj¹cej drogê, na której zakaz obowi¹zuje. Zasady umieszczania znaku zakazu na znaku F-6
s¹ takie same, jak okreœlono dla znaku F-5 (pkt 7.2.5).
Znak F-6 umieszcza siê w takiej odleg³oœci przed skrzy¿owaniem, jak¹ okreœlono dla znaków ostrzegawczych
w punkcie 2.1.2.
Je¿eli przed skrzy¿owaniem znajduje siê tablica przeddrogowskazowa, to na niej umieszcza siê odpowiedni
znak zakazu, nie stosuj¹c znaku F-6.
W razie potrzeby uprzedzenia o niebezpieczeñstwie wystêpuj¹cym bezpoœrednio za skrzy¿owaniem stosuje siê
znak F-6a (rys. 7.2.6.2), umieszczaj¹c na tarczy znaku
odpowiedni znak ostrzegawczy, np. A-9, A-22, w sposób analogiczny jak znak zakazu.

Rys. 7.2.6.2.

Znak F-6a

Dopuszcza siê zastosowanie znaku F-6 jako uprzedzaj¹cego o nakazie u¿ywania ³añcuchów przeciw-
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poœlizgowych lub jako uprzedzaj¹cego o znaku informacyjnym, z którego wynika zakaz wjazdu okreœlonych
rodzajów pojazdów np. znak D-7.
7.2.7. Wskazanie sposobu jazdy
w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo

Rys. 7.2.7.1.

Znak F-7 wskazuj¹cy mo¿liwoœæ dojazdu do
drogi poprzez skrêcanie w prawo na najbli¿szym skrzy¿owaniu

Znak F-7 „sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania
w lewo” stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym pojazdami sposobu jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w
lewo, wyra¿onym znakiem B-21. Znaki F-7 pokazuj¹
schematycznie naj³atwiejszy zalecany sposób wjazdu na
drogê po lewej stronie z pominiêciem skrêcania w lewo
na skrzy¿owaniu ze znakiem B-21.

Rys. 7.2.7.2

jest mo¿liwa lub jest utrudniona. Nale¿y zwracaæ uwagê na to, aby zastosowanie znaków wed³ug rys. 7.2.7.3
i 7.2.7.4 nie spowodowa³o du¿ych utrudnieñ w ruchu
na skrzy¿owaniu. Zaleca siê je stosowaæ, je¿eli na wlocie istniej¹ wydzielone pasy ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych w lewo.
Przyk³ady zastosowania znaku F-7 w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo pokazano w punkcie 3.2.22 na
rysunkach od 3.2.22.4 do 3.2.22.7.
W razie koniecznoœci wskazania sposobu jazdy w
zwi¹zku z zakazem skrêtu w prawo, stosuje siê w zale¿noœci od trasy objazdu, znaki F-7 bêd¹ce lustrzanym
odbiciem znaków wed³ug rys. 7.2.7.1 do 7.2.7.4.
Przyk³ady zastosowania znaku F-7 w zwi¹zku z zakazem skrêcania w prawo pokazano w punkcie 3.2.23 na
rysunkach od 3.2.23.2 do 3.2.23.3.

Rys. 7.2.7.3.

Znak F-7 stosowany w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
wskazuj¹cy trasê objazdu w prawo

Rys. 7.2.7.4

Znak F-7 stosowany w zwi¹zku z zakazem
skrêcania w lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu
wskazuj¹cy trasê objazdu w lewo

Znak F-7 wskazuj¹cy mo¿liwoœæ skrêcania w
lewo na nastêpnym skrzy¿owaniu

Przyk³adowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys. 7.2.7.1
i 7.2.7.2 stosuje siê wtedy, gdy przez skrzy¿owanie ze
znakiem B-21 nale¿y przejechaæ na wprost i nastêpnie
skorzystaæ z zalecanej trasy objazdu po prawej lub lewej stronie. Znak F-7 umieszcza siê pod znakiem B-21.
Przyk³adowe odmiany znaku F-7 pokazane na rys. 7.2.7.3
i 7.2.7.4 stosuje siê wtedy, gdy zalecana trasa objazdu
rozpoczyna siê przed skrzy¿owaniem ze znakiem B-21.
Znaki te umieszcza siê samodzielnie przed skrzy¿owaniem, na którym rozpoczyna siê trasa objazdu.
Przy wyborze trasy objazdu nale¿y w pierwszej kolejnoœci stosowaæ te warianty, które pokazuj¹ znaki
na rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2. Organizacjê ruchu przedstawion¹ na znakach pokazanych na rys. 7.2.7.3 i
7.2.7.4 mo¿na stosowaæ wtedy, gdy ze wzglêdu na
uk³ad ulic lub ich stan, organizacja odpowiadaj¹ca znakom pokazanym na rys. 7.2.7.1 i 7.2.7.2 nie

7.2.8. Wskazanie objazdu
Znak F-8 „objazd w zwi¹zku z zamkniêciem drogi”
(rys. 7.2.8.1) stosuje siê w celu wskazania trasy objazdu
s¹siednimi drogami; umieszcza siê go przed odcinkiem
drogi zamkniêtej dla ruchu, w odleg³oœci od 20 m do
100 m od pocz¹tku objazdu (miejsca, w którym jad¹cy
opuszcza dotychczasow¹ drogê).
Dopuszcza siê ró¿ne odmiany znaku F-8. Projektuje siê
je indywidualnie w dostosowaniu do potrzeb wynikaj¹cych z warunków lokalnych, a zw³aszcza d³ugoœci
objazdu i jego przebiegu. Na rysunku 7.2.8.1 podano
ogólne zasady do projektowania odmian znaku F-8.
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Odcinki dróg, po których odbywa siê objazd, oznacza
siê pe³n¹ lini¹ szerok¹, a odcinki zamkniête dla ruchu
przelotowego - dwiema liniami cienkimi.
Znaki F-8 stosuje siê równie¿, gdy zamkniêcie drogi dotyczy tylko okreœlonego rodzaju pojazdów. Wtedy zamiast
znaku B-1 umieszcza siê znak zakazu okreœlaj¹cy rodzaj
pojazdu lub parametry pojazdów, których znak dotyczy.

uwzglêdniaj¹cej przede wszystkim natê¿enie ruchu na
poszczególnych kierunkach, szerokoœæ jezdni i wystêpowania wypadków na skrzy¿owaniu.
Strza³ki umieszczone na znaku powinny odpowiadaæ
przyjêtej organizacji ruchu i byæ w pe³ni zgodne z odpowiadaj¹cymi im strza³kami kierunkowymi
umieszczonymi na jezdni.
Znak F-10 mo¿e mieæ wiele odmian uwzglêdniaj¹cych rzeczywist¹ liczbê pasów ruchu i ustalone na
nich kierunki.
Na rysunku 7.2.10.2 pokazano przyk³ad znaku dla wlotu o czterech pasach ruchu.

Rys. 7.2.10.2. Odmiana znaku F-10 dla czterech pasów ruchu
Rys. 7.2.8.1.

Znak F-10 nale¿y umieszczaæ w odleg³oœci do 50 m od
miejsca wskazanej oznakowaniem poziomym organizacji ruchu.
Je¿eli liczba pasów ruchu na wlocie wyznaczonych dla
tego samego kierunku, jest wiêksza ni¿ trzy, to znak
F-10 nale¿y powtarzaæ po lewej stronie na pasie dziel¹cym jezdnie, a w razie jego braku, zastosowaæ
oznakowanie opisane w punkcie 7.2.11.

Znak F-8

7.2.9. Prowadzenie objazdu

Rys. 7.2.9.1.

Znak F-9

Znak F-9 „znak prowadz¹cy na drodze objazdowej”
(rys. 7.2.9.1) stosuje siê w zwi¹zku z zamkniêciem drogi
dla ruchu i zorganizowaniem trasy objazdu s¹siednimi
drogami. Znak ten wystêpuje w wielu odmianach, które powinny byæ dostosowane do przebiegu drogi
objazdowej na skrzy¿owaniu.
7.2.10. Kierunki na pasach ruchu

Rys. 7.2.10.1. Znak F-10

Znak F-10 „kierunki na pasach ruchu” (rys. 7.2.10.1) stosuje siê w celu wskazania na wlocie skrzy¿owania
obowi¹zuj¹cych kierunków jazdy przez skrzy¿owanie z
okreœlonych pasów ruchu. Znak F-10 nale¿y stosowaæ, gdy
organizacja ruchu na wlocie na skrzy¿owanie jest odmienna od ustalonej ogólnymi przepisami lub gdy uczestnicy
ruchu mog¹ mieæ w¹tpliwoœci, co do obowi¹zuj¹cej organizacji ruchu, np. ze wzglêdu na du¿¹ liczbê pasów ruchu.
Kierunki na pasach ruchu na wlocie na skrzy¿owanie powinny wynikaæ ze szczegó³owej analizy

7.2.11. Kierunki na pasie ruchu

Rys. 7.2.11.1. Znak F-11

Znak F-11 „kierunki na pasie ruchu” (rys. 7.2.11.1)
umieszcza siê nad jezdni¹ w celu wskazania obowi¹zuj¹cych kierunków jazdy przez skrzy¿owanie z
okreœlonych pasów ruchu. Znaki F-11 wystêpuje w odmianach stosownie do kierunku ruchu, które wskazuje.
Znaki F-11, zamiast znaku F-10, zaleca siê stosowaæ w
przypadku, gdy jezdnia na wlocie na skrzy¿owanie posiada minimum cztery pasy ruchu.
Dopuszcza siê stosowanie znaków F-11 równie¿ w innych przypadkach, np. gdy du¿e natê¿enie ruchu mo¿e
powodowaæ trudnoœci w odczytaniu znaku F-10. Je¿eli
uzasadniaj¹ to warunki lokalne, na tym samym wlocie
mog¹ byæ zastosowane jednoczeœnie znaki F-10 i F-11.
Znaki F-11 umieszcza siê nad ka¿dym pasem ruchu w
miejscu, w którym zaczyna obowi¹zywaæ ustalona organizacja ruchu.
Pozosta³e zasady stosowania znaku F-11 s¹ takie same
jak dla znaku F-10.
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Przyk³ady odmian znaku F-11 pokazano na rysunku 7.2.11.2.

Rys. 7.2.11.2. Odmiany znaku F-11

7.2.12. Wskazanie przejazdu tranzytowego
przed skrzy¿owaniem

– pojazdów z materia³ami mog¹cymi skaziæ wodê,
to nad strza³k¹ wskazuj¹c¹ kierunek jazdy, na bia³ym
tle umieszcza siê symbol pojazdu o barwach stosowanych na tabliczkach T-23h − T-23j.
Je¿eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejazdu tranzytowego pojazdów, których szerokoœæ,
wysokoœæ, d³ugoœæ, rzeczywista masa ca³kowita lub nacisk osi wymaga skierowania na wskazan¹ trasê
przejazdu, to na bia³ym symbolu zgodnym z symbolem stosowanym na znaku B-5 umieszcza siê symbol
odpowiadaj¹cy symbolowi stosowanemu na znakach
od B-15 do B-19.
Na znaku F-12 dopuszcza siê umieszczenie napisu,
np. „TIR”.
Znak F-12 umieszcza siê przed ka¿dym skrzy¿owaniem
na trasie tranzytowej, na którym kieruj¹cy mog¹ mieæ
w¹tpliwoœci, co do kierunku przejazdu tranzytowego.
Odleg³oœæ umieszczania znaku F-12 od skrzy¿owania
powinna byæ taka jak odleg³oœæ umieszczania znaków
ostrzegawczych.
W przypadku umieszczania na drodze tablic przeddrogowskazowych, znak F-12 powinien byæ umieszczony
w odpowiedniej odleg³oœci przed ni¹, aby kieruj¹cy mieli mo¿liwoœæ odczytania obu informacji. Zaleca siê, aby
znak F-12 by³ uzupe³niony znakiem F-13 umieszczonym na skrzy¿owaniu.
Je¿eli objazd tranzytowy jest tylko przejazdem zalecanym, to znaki F-12 powinny byæ stosowane samodzielnie.
Natomiast, gdy jest to przejazd obowi¹zuj¹cy, znaki F-12
nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie odpowiednich znaków zakazu (od B-5 do B-8) i ewentualnie odpowiednich
znaków uprzedzaj¹cych o zakazie (F-5 i F-6).
7.2.13. Wskazanie przejazdu tranzytowego
na skrzy¿owaniu

Rys. 7.2.12.1. Znak F-12

Znak F-12 „znak wskazuj¹cy przejazd tranzytowy
umieszczany przed skrzy¿owaniem” (rys. 7.2.12.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym okreœlonym
rodzajem pojazdów zalecanej drogi tranzytowej (odcinka drogi objazdowej).
Na znaku umieszcza siê symbol (symbole) pojazdu, dla
którego wyznaczono drogê objazdow¹, taki jak na tabliczkach od T-23a do T-23g.
Symbol pojazdu powinien byæ umieszczony w taki sposób, aby przednia czêœæ pojazdu by³a skierowana w tê
stronê, w któr¹ nastêpuje objazd. Dla kierunku na
wprost symbol powinien byæ skierowany w lewo.
Je¿eli znak F-12 jest stosowany dla wskazania przejazdu tranzytowego:
– pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi,
– pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi oznakowanych tablicami ostrzegawczymi barwy pomarañczowej,

Rys. 7.2.13.1. Znak F-13

Znak F-13 „przejazd tranzytowy” (rys. 7.2.13.1) stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cym zalecanej drogi
tranzytowej (odcinka trasy dojazdowej) i umieszcza siê
na skrzy¿owaniu.
Znak F-13 nale¿y stosowaæ jako uzupe³nienie znaku F-12.

Rys. 7.2.13.2. Znak F-13 wskazuj¹cy przejazd tranzytowy do
miejscowoœci
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Znak F-13 mo¿na umieszczaæ nad znakiem E-3. W razie potrzeby podania kierunku przejazdu tranzytowego
do okreœlonej miejscowoœci, nale¿y stosowaæ odmianê
znaku F-13 pokazan¹ na rysunku 7.2.13.2.
7.2.14. Tablice wskaŸnikowe na autostradzie
„Tablice wskaŸnikowe na autostradzie...” F-14a
(rys. 7.2.14.1), F-14b (rys. 7.2.14.2) i F-14c (rys. 7.2.14.3)
stosuje siê tylko na autostradzie w celu poinformowania
kieruj¹cych o zbli¿aniu siê do pocz¹tku pasa wy³¹czania (wyjazdu z autostrady). Tablice wskaŸnikowe na
autostradzie umieszcza siê w odleg³oœciach na nich podanych, licz¹c je do pocz¹tku pasa wy³¹czania.
Je¿eli warunki lokalne, np. blisko siebie po³o¿one wyjazdy na wêŸle drogowym uniemo¿liwiaj¹ zastosowanie
wszystkich tablic wskaŸnikowych, to stosuje siê tylko
dwie lub jedn¹ tablicê.

Linie oddzielaj¹ce pasy ruchu na znakach powinny byæ
zgodne z zastosowanymi na jezdni.
Znaki F-15 umieszcza siê w miejscu, w którym rozpoczyna siê pokazana na znaku organizacja ruchu; je¿eli
jest ona kontynuowana za skrzy¿owaniem, znak powtarza siê bezpoœrednio za tym skrzy¿owaniem. Na
odcinku pomiêdzy skrzy¿owaniami znak powtarza siê,
je¿eli d³ugoœæ odcinka jest wiêksza ni¿ 500 m.
Rys. 7.2.15.1. Znak F-15

a) dla jezdni trzypasowej

b) dla jezdni trzypasowej dla przeciwnego kierunku ruchu

Rys. 7.2.14.1. Znak F-14a

7.2.15. Niesymetryczny podzia³ jezdni
dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak F-15 (rys. 7.2.15.1 lit. a) stosuje siê w celu oznakowania jednojezdniowej drogi trzypasowej, na której
pasy prawy i œrodkowy s¹ przeznaczone do jazdy w jednym kierunku, a pas lewy - w kierunku przeciwnym.
Je¿eli przekrój taki rozpoczyna siê na odcinku miêdzy
skrzy¿owaniami i poprzedzony jest odcinkiem o dwóch
pasach ruchu, na pocz¹tku zmiany przekroju stosuje siê
znak D-13b „pocz¹tek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej”, a znak F-15 wed³ug rys. 7.2.15.1 lit. a stosuje
siê wzd³u¿ odcinka w odleg³oœciach co 300 - 500 m.
Dla kierunku przeciwnego umieszczaæ nale¿y odmianê znaku F-15 wed³ug rys. 7.2.15.1 lit. b.
Odmianê znaku F-15 (rys. 7.2.15.2) wskazuj¹c¹ kierunki ruchu na jezdni dwukierunkowej dwupasowej
stosuje siê na odcinkach dróg dwujezdniowych, na których zamkniêta jest jedna jezdnia, a po drugiej jezdni
odbywa siê ruch w obu kierunkach. Znak umieszcza
siê na pocz¹tku odcinka dwukierunkowego i powtarza
siê co 300 - 500 m. Znak stosuje siê dla obu kierunków ruchu.

Znak F-15 „niesymetryczny podzia³ jezdni
dla przeciwnych kierunków ruchu” wskazuje nietypow¹
organizacjê ruchu na ustalonych odcinkach dróg, miêdzy
innymi w zwi¹zku z prowadzonymi objazdami spowodowanymi zamkniêciem dróg. Liczba pasów
przeznaczonych do ruchu w poszczególnych kierunkach,
wskazanych strza³kami na znakach, powinna byæ ustalona na podstawie szczegó³owej analizy warunków ruchu.

Rys. 7.2.15.2. Znak F-15 dla jezdni dwupasowej
dwukierunkowej

Rys. 7.2.14.2. Znak F-14b

Rys. 7.2.14.3. Znak F-14c
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7.2.16. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

7.2.18. Przeciwny kierunek ruchu dla okreœlonych
pojazdów

Rys. 7.2.16.1. Znak F-16

Znak F-16 "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej" (rys. 7.2.16.1) i jego odmiany polegaj¹ce na
zwiêkszeniu liczby pasów ruchu na znaku stosuje siê
w celu oznakowania koñca wewnêtrznego pasa ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub wiêcej pasach
ruchu.
Znak F-16 i jego odmiany stosuje siê na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h. Na drogach o
dopuszczalnej wiêkszej prêdkoœci stosuje siê odmiany
znaku D-14.

Rys. 7.2.18.1. Znak F-18

Znak F-18 „przeciwny kierunek ruchu dla okreœlonych pojazdów” (rys. 7.2.18.1) i jego odmiany
wskazuj¹ce rodzaj pojazdu, stosuje siê w celu oznakowania drogi jednojezdniowej o trzech pasach ruchu,
na której pas prawy i œrodkowy s¹ przeznaczone do
jazdy w jednym kierunku, a pas lewy jest przeznaczony dla karetek pogotowia ratunkowego, pojazdów
stra¿y po¿arnej lub dla autobusów komunikacji publicznej poruszaj¹cych siê w kierunku przeciwnym.

7.2.17. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Rys. 7.2.18.2. Znak F-18a
Rys. 7.2.17.1. Znak F-17

Znak F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” (rys. 7.2.17.1) i jego odmiany polegaj¹ce na
dostosowaniu liczby pasów ruchu na znaku do rzeczywistej liczby tych pasów, stosuje siê na drogach o co
najmniej trzech pasach ruchu w tym samym kierunku,
w celu wskazania, ¿e wewnêtrzny pas (pasy) ruchu koñczy siê przed skrzy¿owaniem. Na znaku, w œrodkowej
czêœci pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, umieszcza siê symbol znaku D-4. Znak stosuje siê w przypadku
zamkniêcia pasa ruchu z powodu czynnoœci lub robót
prowadzonych na zamkniêtym pasie ruchu. Znak
umieszcza siê w odleg³oœci od koñca pasa ruchu:
– od 150 do 300 m na drogach o dopuszczalnej
prêdkoœci powy¿ej 60 km/h,
– od 50 do 100 m na pozosta³ych drogach.
Dla wskazania koñca skrajnego pasa ruchu na drodze
o trzech lub wiêcej pasach ruchu, o dopuszczalnej prêdkoœci do 60 km/h stosuje siê odmianê znaku F-17
zgodnie z rys. 7.2.17.2.

Znak F-18a (rys. 7.2.18.2) dla wskazania pasa ruchu
przeznaczonego dla pojazdów stra¿y po¿arnej, a F-18b
(rys. 7.2.18.3) dla wskazania pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów komunikacji publicznej.

Rys. 7.2.18.3. Znak F-18b

Zasady stosowania innych znaków pionowych, przy
takiej organizacji ruchu przestawione zosta³y w punkcie 3.2.2.
7.2.19. Pas ruchu dla okreœlonych pojazdów

Rys. 7.2.19.1. Znak F-19

Rys. 7.2.17.2. Znak F-17 wskazuj¹cy koniec lewego pasa
ruchu na jezdni jednokierunkowej trzypasowej

Znak F-19 „pas ruchu dla okreœlonych pojazdów” (rys.
7.2.19.1) stosuje siê w celu wskazania pasa ruchu dla
pojazdów wskazanych na znaku. Je¿eli na jezdni zosta³ wyznaczony pas ruchu dla rowerów
jednoœladowych na znaku umieszcza siê symbol roweru. Pas ruchu dla rowerów powinien byæ od-
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dzielony od pozosta³ych pasów ruchu lini¹ P-2b oraz
oznaczony znakiem P-23 „rower”.
Zamiast symbolu roweru na znaku mo¿e byæ umieszczony symbol pojazdu taki, jak na tabliczkach T-23a
do T-23g, T-16 lub T-16a.
Znak F-19 umieszcza siê za skrzy¿owaniem, a na odcinku
pomiêdzy skrzy¿owaniami znak powtarza siê co 300 m.
7.2.20. Czêœæ drogi dla okreœlonych pojazdów
Znak F-20 „czêœæ drogi (pas ruchu) dla okreœlonych
pojazdów” stosuje siê w celu wskazania drogi lub jej
czêœci (pasa ruchu, jezdni) przeznaczonej dla pojazdów, których symbol zosta³ umieszczony na znaku.
Znak F-20 wed³ug rys. 7.2.20.1 wskazuje czêœæ drogi
przeznaczonej dla pojazdów o dopuszczalnej masie
ca³kowitej do 3,5 t.

Znak F-21 „ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê” stosowany jest w celu wskazania wjazdu na s¹siedni¹
jezdniê w zwi¹zku z tymczasow¹ organizacj¹ ruchu.
Znak stosuje siê w zwi¹zku z prowadzonymi na jezdni czynnoœciami lub robotami, a tak¿e, gdy droga
dwujezdniowa budowana jest etapami i druga jezdnia nie zosta³a na danym odcinku wybudowana lub
oddana do u¿ytku.
Znak F-21 wed³ug rys. 7.2.21.1 stosuje siê w przypadku, gdy szerokoœæ jezdni, na któr¹ skierowany jest ruch
umo¿liwia prowadzenie ruchu dwoma pasami. W zale¿noœci od sytuacji na drodze stosuje siê odmiany
znaku pokazane na rys. 7.2.21.2.
Rys. 7.2.21.2. Odmiany znaku F-21:

Rys. 7.2.20.1. Znak F-20

W celu wskazania innych rodzajów pojazdów na znaku umieszcza siê symbol (symbole) pojazdu taki, jak
na tabliczkach T-23a do T-23g. Znaki F-20 stosuje siê
w celu wskazania przeznaczenia pasów ruchu na dojeŸdzie lub w obrêbie przejœcia granicznego, na
jezdniach o dwóch lub wiêcej pasach ruchu w jednym
kierunku, je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa ruchu, a tak¿e w miejscach obs³ugi podró¿nych
(du¿e parkingi, stacje paliw), na których osobno prowadzony jest ruch poszczególnych rodzajów pojazdów.
Znak F-20 umieszcza siê nad pasem (pasami) ruchu
lub jezdni¹ przeznaczon¹ dla ruchu pojazdów wskazanych na znaku.

a) dla jednego pasa ruchu skierowanego na przeciwn¹ jezdniê

7.2.21. Ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê

b) dla ruchu skierowanego na s¹siedni¹ jezdniê przy powrocie na jezdniê praw¹

7.2.22. Ograniczenie na pasie ruchu

Rys. 7.2.21.1. Znak F-21

Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” (rys.
7.2.22.1) stosuje siê dla wskazania pasa ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów okreœlonych
symbolem znaku zakazu.
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Na znaku F-22 umieszcza siê symbol znaku zakazu pojazdów przekraczaj¹cych okreœlone wymiary np. B-15,
B-6. Na znaku mo¿na umieszczaæ dwa znaki zakazu dotycz¹ce pasa ruchu, np. B-3a i B-5.
W przypadku ograniczeñ na pasie ruchu po³¹czonych ze
zmian¹ kierunku ruchu lub je¿eli na znaku nale¿y wskazaæ
schemat pasów ruchu zgodny z zastosowan¹ organizacj¹
ruchu, np. jak na rys. 7.2.22.2 stosuje siê znak F-22a.

Znak AT-1 „sygnalizacja œwietlna” (rys. 8.1.1) ostrzega o zbli¿aniu siê do miejsca, w którym ruch tramwajów
jest kierowany za pomoc¹ sygnalizacji œwietlnej.

Rys. 8.1.2. Znak AT-2

Znak AT-2 „sygnalizacja œwietlna wzbudzana” (rys. 8.1.2)
ostrzega o zbli¿aniu siê do skrzy¿owania, na którym
tramwaj wzbudza wydzielon¹ dla siebie fazê.

Rys. 7.2.22.1. Znak F-22
Rys. 8.1.3. Znak AT-3

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd” (rys. 8.1.3) ostrzega
o znacznym spadku pod³u¿nym toru tramwajowego, o
wartoœci podanej na znaku.

Rys. 8.1.4. Znak AT-4
Rys. 7.2.22.2. Znak F-22a

8. Dodatkowe znaki pionowe

Znak AT-4 „stromy podjazd” (rys. 8.1.4) ostrzega o
znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartoœci
podanej na znaku.

8.1. Dodatkowe znaki dla kieruj¹cych
tramwajami

Rys. 8.1.5. Znak AT-5

Rys. 8.1.1. Znak AT-1

Znak AT-5 „ruch kolizyjny” (rys. 8.1.5) ostrzega
o zbli¿aniu siê do skrzy¿owania z sygnalizacj¹
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œwietln¹, na którym skrêcaj¹cy motorniczy, opuszczaj¹c skrzy¿owanie, jest obowi¹zany ust¹piæ
pierwszeñstwa uczestnikom ruchu poruszaj¹cym siê
w kierunku na wprost.
Znaki AT-1 - AT-5 umieszczane s¹ po prawej stronie
toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku
ruchu albo miêdzy torami na s³upach sieci trakcyjnej
- w odleg³oœci od 50 do 200 m od miejsca niebezpiecznego.

Rys. 8.1.9. Znak BT-4

Znak BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” (rys. 8.1.9) oznacza zakaz wjazdu kieruj¹cemu
tramwajem na zwrotnicê bez zatrzymania siê przed
zwrotnic¹ i obowi¹zek sprawdzenia, czy po³o¿enie iglicy
jest prawid³owe.
Znaki BT-1 - BT-4 s¹ umieszczane nad torem lub po
prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.
Rys. 8.1.6. Znak BT-1

Znak BT-1 „ograniczenie prêdkoœci” (rys. 8.1.6) oznacza zakaz przekraczania prêdkoœci okreœlonej na znaku
liczb¹ kilometrów na godzinê przez kieruj¹cego tramwajem jad¹cym torem, przy którym jest on
umieszczony. Zakaz wyra¿ony znakiem BT-1 obowi¹zuje od miejsca umieszczenia znaku do najbli¿szego
skrzy¿owania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prêdkoœci”
przedstawionego na rysunku 8.1.7.

Rys. 8.1.7. Znak BT-2

Rys. 8.1.8. Znak BT-3

Znak BT-3 „blokada zwrotnicy” (rys. 8.1.8) oznacza
zakaz wjazdu kieruj¹cemu tramwajem pod urz¹dzenie steruj¹ce zwrotnic¹, a¿ poprzedni tramwaj nie
opuœci zwrotnicy.

8.2. Dodatkowe znaki szlaków rowerowych
Do oznakowania tras rowerowych stosuje siê nastêpuj¹ce znaki:
– R-1 „szlak rowerowy krajowy” (rys. 8.2.1),
– R-1a „pocz¹tek (koniec) szlaku rowerowego krajowego” (rys. 8.2.2),
– R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” (rys. 8.2.3),
– R-2 „szlak rowerowy miêdzynarodowy” (rys. 8.2.4),
– R-2a „zmiana kierunku szlaku rowerowego miêdzynarodowego” (rys. 8.2.5),
– R-3 „tablica szlaku rowerowego” (rys. 8.2.6).
Znaki R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a maj¹ kszta³t kwadratu o wymiarach 200 x 200 mm. Na znakach R-1,
R-1a i R-1b umieszcza siê symbol roweru oraz odpowiednio prostok¹t ko³o lub strza³kê, oznaczaj¹ce
odpowiednio kontynuacjê, pocz¹tek (koniec) lub
zmianê kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostok¹ta, ko³a i strza³ki odpowiada oznaczeniu (nazwie)
szlaku rowerowego.
Na znaku R-2 umieszcza siê symbol roweru oraz numer miêdzynarodowego szlaku rowerowego, na znaku
R-2a dodatkowo strza³kê wskazuj¹ca zmianê kierunku szlaku.
Znak R-1a umieszcza siê na pocz¹tku i na koñcu szlaku. Znaki R-1 umieszcza siê pomiêdzy
skrzy¿owaniami dla potwierdzenia szlaku rowerowego. Znaki R-1b i R-2a umieszcza siê przed
skrzy¿owaniami, na których szlak zmienia kierunek.
Znak R-3 wskazuje odleg³oœæ do g³ównych miejscowoœci po³o¿onych przy szlaku rowerowym. Na znaku
R-3 mo¿na podawaæ nazwê organizacji turystycznej
wytyczaj¹cej szlak.
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Lica znaków szlaku rowerowego mog¹ byæ wykonywane z folii typu 1 niezale¿nie od kategorii drogi.

8.3. Dodatkowe znaki dla kieruj¹cych
pojazdami wojskowymi
8.3.1. Zasady ogólne
Znaki dla kieruj¹cych pojazdami wojskowymi stosuje
siê na sta³e lub doraŸnie na drogach, na których ze
wzglêdu na czêste wykorzystywanie przez pojazdy
wojskowe istnieje koniecznoœæ wskazania klasy obiektów mostowych wystêpuj¹cych na drodze lub
wymiarów pojazdów wojskowych, które mog¹ przejechaæ przez obiekty mostowe lub tunele znajduj¹ce siê
na drodze. Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje znaków
dla kieruj¹cych pojazdami wojskowymi:
– znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu - w kszta³cie ko³a,
– znaki wskazuj¹ce wymiary skrajni obiektu - w kszta³cie
prostok¹ta.

Rys. 8.2.1. Znak R-1

Rys. 8.2.2. Znak R-1a

8.3.2. Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu
Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu maj¹ kszta³t
ko³a o wymiarach 400 mm dla znaków wskazuj¹cych
klasê obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym i
600 mm dla znaków wskazuj¹cych klasê obci¹¿enia
mostu o ruchu dwukierunkowym.
Znaki wskazuj¹ce klasê obci¹¿enia mostu umieszcza siê
na pocz¹tku trasy wykorzystywanej przez pojazdy
wojskowe oraz powtarza przed obiektami mostowymi
le¿¹cymi na trasie. Znaki te umieszcza siê w odleg³oœci do
100 m przed przyczó³kiem.
Dla oznakowania danej trasy nale¿y zastosowaæ znaki
wskazuj¹ce klasê dla zlokalizowania na trasie mostu o najni¿szej noœnoœci.
Dla wskazania klasy obci¹¿enia mostu stosuje siê nastêpuj¹ce znaki:
– W-1 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym”
(rys.8.3.1),
– W-2 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym”
(rys.8.3.2),
– W-3 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym
dla pojazdów ko³owych i g¹sienicowych” (rys.8.3.3),
– W-4 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym
dla pojazdów ko³owych” (rys.8.3.4),
– W-5 „klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym
dla pojazdów g¹sienicowych” (rys.8.3.5).

Rys. 8.2.3. Znak R-1b

Rys. 8.2.4. Znak R-2

Rys. 8.2.5. Znak R-2a

Rys. 8.2.6. Znak R-3

Dla umieszczenia znaków turystyki rowerowej na drogach publicznych dopuszcza siê wykorzystanie
konstrukcji wsporczych istniej¹cych znaków, pod warunkiem ¿e nie spowoduje to b³êdnego odczytywania
istniej¹cych znaków drogowych. Natomiast nie nale¿y
umieszczaæ tych znaków pod znakami okreœlaj¹cymi
pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu.

Rys. 8.3.1. Znak W-1
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8.3.3. Znaki wskazuj¹ce wymiary skrajni obiektu

Rys. 8.3.2. Znak W-2

Rys. 8.3.6. Znak W-6

Znak W-6 „szerokoœæ mostu lub œrodka przeprawowego” (rys.8.3.6) wskazuj¹cy wymiary skrajni
obiektu stosuje siê, je¿eli minimalna szerokoœæ u¿ytkowa jezdni miêdzy krawê¿nikami jest mniejsza ni¿
wynikaj¹ca z klasy obiektu mostowego.
Dla mostów o ruchu jednokierunkowym, w zale¿noœci od klasy, minimalna szerokoœæ jezdni powinna
wynosiæ:
– dla klas 4-12
2,75 m
– dla klas 13-30
3,35 m
– dla klas 31-60
4,00 m
– dla klas 61 i wy¿szych 4,50 m
Dla mostów o ruchu dwukierunkowym, w zale¿noœci od klasy, minimalna szerokoœæ jezdni powinna
wynosiæ:
– dla klas 4 - 30
5,50 m
– dla klas 31 - 60
7,30 m
– dla klas 61 - 100
8,20 m
Znaki W-7 „wysokoœæ skrajni pionowej na moœcie
lub w tunelu” (rys.8.3.7) stosuje siê, je¿eli wymiar
skrajni pionowej na moœcie lub w tunelu jest mniejsza ni¿ 4,5 m.

Rys. 8.3.3. Znak W-3

Rys. 8.3.4. Znak W-4

Rys. 8.3.5. Znak W-5

Znaki W-4 i W-5 mog¹ byæ stosowane ³¹cznie.
Je¿eli znaki W-1, W-2, W-3 lub W-4 wskazuj¹ce dla pojazdów ko³owych klasê obci¹¿enia mostu:
– 24 lub wiêksz¹ zastosowano na drodze, na której dopuszcza siê ruch pojazdów, których nacisk osi pojedynczej wynosi 80 kN, to pod znakiem wskazuj¹cym klasê
obci¹¿enia mostu umieszcza siê znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿ 8 t”.
– 40 lub wiêksz¹ zastosowano na drodze, na której dopuszcza siê ruch pojazdów, których nacisk osi pojedynczej wynosi 100 kN, to pod znakiem wskazuj¹cym klasê
obci¹¿enia mostu umieszcza siê znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿ 10 t”.

Rys. 8.3.7. Znak W-7

Znaków W-6 i W-7 nie stosuje siê, je¿eli na obiekcie
zastosowano odpowiednie znaki B-15 i B-16.
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Za³¹cznik nr 2

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH
POZIOMYCH I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
1. Warunki techniczne umieszczania znaków
drogowych poziomych
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,
– 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.

1.3. 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.
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Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla sta³ego oznakowania
poziomego dróg

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

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.

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 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

Tabela.1.3. Gruboœæ warstwy i okres trwa³oœci materia³ów do oznakowania poziomego
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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,
– 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.

2.2. Opisy szczegó³owe

– 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 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.
Tabela 2.1. Szerokoœæ pasów ruchu

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”,
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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, P1d, P-2a, P-4 i P-6. D³ugoœæ linii pojedynczej przerywanej
- krótkiej powinna wynosiæ co najmniej 50 m.

2.2.1.1. Linia pojedyncza przerywana - d³uga

2.2.1.3. Linia pojedyncza przerywana -wydzielaj¹ca

Rys. 2.2.1.1. Znak P-1a

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-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),
– 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.

2.2.1.2. Linia pojedyncza przerywana - krótka

Rys. 2.2.1.3. Znak P-1c

2.2.1.4. Linia pojedyncza przerywana prowadz¹ca w¹ska

Rys. 2.2.1.2. Znak P-1b

Znak P-1d „linia pojedyncza przerywana – prowadz¹ca w¹ska” (rys. 2.2.1.4) stosuje siê do oddzielenia
pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzy259

¿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.

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

2.2.1.7. Linia pojedyncza ci¹g³a - szeroka

Rys. 2.2.1.5. Znak P-1e

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.
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– 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.
D³ugoœæ linii jednostronnie przekraczalnej - d³ugiej nie
powinna byæ mniejsza od 50 m.
2.2.1.9. Linia jednostronnie przekraczalna -krótka

Rys. 2.2.1.7. Znak P-2b

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:

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. 2.2.1.9. Znak P-3b

2.2.1.10. Linia podwójna ci¹g³a

Rys. 2.2.1.8. Znak P-3a

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
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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. 2.2.1.10.

Znak P-4

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.
2.2.1.12. Linia ostrzegawcza
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.

2.2.1.11. Linia podwójna przerywana

Rys. 2.2.1.11.

Znak P-5

Rys. 2.2.1.12.
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Znak P-6

2.2.1.13. Linia ostrzegawcza naprowadzaj¹ca

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. 2.2.1.13. Znak P-6a

Rys. 2.2.1.14. Konstrukcja strza³ki znaku P-6a

Rys. 2.2.1.15. Przyk³ad zastosowania linii P-6a przed azylem
dla pieszych
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2.2.2. Linie krawêdziowe

2.2.2.1. Linia krawêdziowa - przerywana
szeroka i w¹ska

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.

Znaki P-7a „linia krawêdziowa - przerywana szeroka” (rys. 2.2.2.2) i P-7c „ l i n i a k r a w ê d z i o w a przerywana 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.

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
Rys. 2.2.2.3. Znak P-7c
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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 (P-7a),
– 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
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 P7b),
– obwiedni powierzchni wy³¹czonych z ruchu znakiem P-21 (tylko linia P-7b),

– 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”.

Rys. 2.2.2.5. Znak P-7d

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
Rys. 2.2.2.4. Znak P-7b

Strza³ki kierunkowe stosuje siê w celu wskazania dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym siê znajduj¹.
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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).

Rys. 3.2.1.1. Rozmieszczenie strza³ek kierunkowych na
wlocie skrzy¿owania
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3.2.1.1. Strza³ka kierunkowa na wprost
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. 3.2.1.2. Znak P-8a:

3.2.1.2. Strza³ka kierunkowa w lewo
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.
Rys. 3.2.1.3. Znak P-8b:

a) krótki

b) d³ugi

a) krótki
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b) d³ugi

3.2.1.3. Strza³ka kierunkowa do zawracania

3.2.1.4. Strza³ka kierunkowa w prawo

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.

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.

Rys. 3.2.1.4. Znak P-8c

Rys. 3.2.1.5. Znak P-8d:

a) krótki
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b) d³ugi

3.2.1.5. Strza³ka kierunkowa na wprost lub w lewo

3.2.1.6. Strza³ka kierunkowa na wprost lub w prawo

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.

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.

Rys. 3.2.1.6. Znak P-8e:

Rys. 3.2.1.7. Znak P-8f:

a) krótki

a) krótki

b) d³ugi
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b) d³ugi

3.2.1.7. Strza³ka kierunkowa w lewo lub w prawo
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.

3.2.1.8. Strza³ka kierunkowa na wprost, w lewo
lub w prawo
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.
Rys. 3.2.1.9. Znak P-8h:

Rys. 3.2.1.8. Znak P-8g:

a) krótki
a) krótki

b) d³ugi
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b) d³ugi

3.2.1.9. Strza³ka kierunkowa na wprost lub do
zawracania
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.
Rys 3.2.1.10. Znak P-8i

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

Rys. 3.2.2.1. Rozmieszczenie strza³ek naprowadzaj¹cych na
lewym pasie zanikaj¹cym
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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 lit. b). Rozmieszczenie strza³ek naprowadzaj¹cych na pasie zanikaj¹cym pokazano
na rys. 3.2.2.1.

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.
3.2.2.2. Strza³ka naprowadzaj¹ca w prawo
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.

3.2.2.1. Strza³ka naprowadzaj¹ca w lewo
Rys. 3.2.2.2. Znak P-9a

Rys. 3.2.2.3. Znak P-9b
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Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:

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.

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 lit. a).
W uzasadnionych przypadkach, np. w rejonach
skrzy¿owañ, dopuszcza siê wyznaczenie przejœæ
ukoœnie do osi jezdni, przy czym skos nie mo¿e byæ
wiêkszy od 1:3 (rys. 4.2.1.1 lit. b).

a) wyznaczaj¹cy przejœcie prostopad³e do osi jezdni

b) wyznaczaj¹cy przejœcie skoœne do osi jezdni

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).
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 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 do rozporz¹dzenia, a zasady umieszczania znaków poziomych P-10 podano w punkcie 7.8.
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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.
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
(rys. 4.2.2.1 lit. 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 lit. b).

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 lit. 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

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.

a) wyznaczaj¹cy przejazd dla rowerzystów prostopad³y do
osi jezdni

b) wyznaczaj¹cy przejazd dla rowerzystów skoœny do osi jezdni

4.2.4. Linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z

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.

trójk¹tów
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
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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.

– 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).
4.2.6. Próg zwalniaj¹cy

Rys. 4.2.4.1. Znak P-13

4.2.5. Linia warunkowego zatrzymania z³o¿ona z
prostok¹tów

Rys. 4.2.5.1. Znak P-14

Rys. 4.2.6.1. Znak P-25

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:
– 2,0 m przed sygnalizatorami znajduj¹cymi siê obok
jezdni,

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.
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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.
Rys. 4.2.6.2. Przyk³ad oznakowania progu zwalniaj¹cego

5.2. Opisy szczegó³owe
5.2.1. Trójk¹t podporz¹dkowania

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. 5.2.1.1. Znak P-15:

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

a) krótki
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b) d³ugi

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.

5.2.2. Napis stop
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
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.

5.2.3. Linia przystankowa
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. 5.2.2.1. Znak P-16:

a) krótki

b) d³ugi
Rys. 5.2.3.1. Znak P-17
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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.
b) skoœne

c) pakietowe

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.

d) czo³owo-styczne

Rys. 5.2.4.2. Stanowiska postojowe:

e) przelotowe

a) prostopad³e

Sposób wyznaczania ró¿nych odmian stanowisk
postojowych na parkingach pokazano na rysunku
5.2.4.2.
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Minimalne wymiary stanowisk postojowych i minimalne
szerokoœci jezdni manewrowych dla ró¿nych rodzajów
pojazdów podano w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Minimalne wymiary stanowisk postojowych
uwzglêdniaj¹ce rodzaje pojazdów

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:

a) prostopadle – z wyznaczeniem stanowisk

b) ukoœnie – bez wyznaczenia stanowisk

5.2.5. Linia wyznaczaj¹ca pas postojowy

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

Rys. 5.2.5.1. Znak P-19
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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.

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).
Rys. 5.2.6.1. Znak P-20:

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.

a) na jezdni

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

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

logicznej 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 techno-

Rys. 5.2.7.1. Znak P-21a (P-21b)
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Powierzchnie wy³¹czone z ruchu o liniowaniu prostym
(rys. 5.2.7.1) umieszcza siê na jezdni, gdy ruch pojazdów 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.

Przyk³ady zastosowania znaku P-21a (P-21b) na jezdni
dwukierunkowej przed przeszkod¹ pokazano na
rysunku 5.2.7.3.

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

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

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.
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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

b) wypuk³ej

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

„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
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 umieszczaæ równie¿ inne napisy jak np.

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.
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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:

a) jako uzupe³nienie znaku P-18

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.
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.

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 itp. 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 bez287

piecznego 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.

Punktowy element odblaskowy o odb³yœniku
wielokierunkowym

W przypadku skrzy¿owañ skanalizowanych o skomplikowanych uk³adach wlotów i wysp (wysepek) zaleca
siê stosowanie punktowych elementów odblaskowych
krawê¿nikowych i nawierzchniowych (rys. 6.1.3), o
wielokierunkowym, w zakresie 360°, odbiciu wysy³anej wi¹zki œwiat³a.

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.
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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 ele-

mentu odblaskowego sta³ego lub tymczasowego,
badanego zgodnie z odpowiedni¹ 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.

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 itp. 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 odbla-

skowe umieszczane na poszczególnych liniach znajdowa³y siê w tym samym przekroju poprzecznym
drogi.
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.
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Rys. 6.3.1.

Symbole barwne punktowych elementów odblaskowych

Rys. 6.3.2.

Rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na ³ukach o niedostatecznej widocznoœci

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 odblaskowych 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.
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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.

Rys. 6.3.3.

Oznakowanie punktowymi elementami
odblaskowymi zanikaj¹cego pasa ruchu

Rys. 6.3.4.
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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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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.

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.
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

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.

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.
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Rys. 7.2.8.
Rys. 7.2.7.

Oznakowanie odcinka jezdni, na którym
zastosowano dodatkowe pasy ruchu

296

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.

Oznakowanie przejazdów przez pas dziel¹cy
jezdnie

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

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 lit. 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 lit. 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 (pkt 7.3.1).
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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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wanie 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 otwór tarczy, a jednoczeœnie pomocnik zaznacza swoje po³o¿enie jako punkt B. W
chwili, gdy obserwator znowu zobaczy oznako-

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 lit. a, a w przypadku ³uku
z niedostateczn¹ widocznoœci¹ w œrodkowej czêœci
³uku – na rys. 7.4.1.2 lit. 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 zetkniêcia siê ich na œrodku odcinka CB.

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

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.

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

Rys. 7.5.1.

prêdkoœci do 60 km/h i co najmniej 3,00 m na
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.

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
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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
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
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.

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.

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

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 lit. 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

jak przedstawiony w pkt. 7.6.3.1, z tym ¿e linie krawêdziowe umieszcza siê na krawêdzi jezdni.

7.6.3.1. Przebieg linii krawêdziowych na
skrzy¿owaniach i zjazdach na drogach
posiadaj¹cych utwardzone pobocza
Na drogach posiadaj¹cych utwardzone pobocza sposób umieszczania linii krawêdziowych powinien byæ
zgodny z rysunkami 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

Na drogach bez utwrdzonych poboczy sposób
umieszczania linii krawêdziowych jest analogiczny

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, w³¹czaniai przeplatania

7.7.2. Opisy szczegó³owe

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

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.

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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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 naprowadzaj¹cych, 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 zwêziæ 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.

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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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

Rys. 7.7.2.6. Oznakowanie pasów przeplatania poza jezdni¹
g³ówn¹

7.7.2.3. Pasy przeplatania
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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.

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. 7.8.1. 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. 7.8.3. Rozmieszczenie linii segregacyjnych i strza³ek w
stosunku do przejœcia dla pieszych

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.

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
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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).

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

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

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.

Rys. 7.8.6. Oznakowanie przejœcia dla pieszych przez
jezdniê i torowisko oddzielone od jezdni znakami poziomymi

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.

Rys. 7.8.8. Wyznaczanie stref oczekiwania dla pieszych przy
zastosowaniu wysepek wyodrêbnionych z jezdni

314

b) na trzech wlotach

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

a) na wszystkich 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 pasów 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.

Rys. 7.9.1. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów:

a) rozpoczynaj¹cego siê za skrzy¿owaniem
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b) rozpoczynaj¹cego siê miêdzy skrzy¿owaniami

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
Rys. 7.9.2.

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

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
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Rys. 7.9.4. Oznakowanie pasa ruchu dla autobusów o kierunku przeciwnym do kierunku na s¹siednim pasie ruchu

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 powierzchniê wy³¹czon¹ z ruchu. Przyk³ady oznakowania rejonu
wysepek tramwajowych pokazano na rysunku 7.10.2.

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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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.
Rys. 7.10.3. Oznakowanie przystanku autobusowego

a) na jezdni

b) na poboczu

Przystanek zlokalizowany w zatoce oddziela siê od pasa
ruchu lini¹ krawêdziow¹ przerywan¹ (znak P-7a),
jak pokazano na rysunku 7.10.4.
b) z wysepk¹ rozdzielaj¹c¹
Rys. 7.10.4. Oznakowanie przystanku autobusowego w
zatoce:

a) bez wysepki rozdzielaj¹cej

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 n5,0 [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

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

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 dodatkowe oznaczenie powierzchni przejazdu barw¹ czerwon¹. Przyk³ad oznakowania
takiego przejazdu pokazano na rys. 7.11.2 lit. a. Przyk³ad
oznakowania przejazdów dla rowerzystów na skrzy¿owaniu pokazano na rys. 7.11.2 lit. b.
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 inne znaki umieszcza siê w odleg³oœci
nie mniejszej ni¿ 2,0 m od nich, oprócz znaku P-10,

a) miêdzy skrzy¿owaniami z czerwon¹ powierzchni¹ przejazdu

b) w obrêbie skrzy¿owania
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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 umieszcza siê na prawej czêœci pasa jezdni dla rowerów, wyznaczonego
na jezdni oddzielnie dla ka¿dego kierunku ruchu rowerów. Odleg³oœæ znaku od prawej krawêdzi jezdni
powinna wynosiæ 0,10 m. Oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowerów pokazano na rysunku
7.11.4.

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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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.
Rys. 7.11.5. Oznakowanie drogi dla rowerów i pieszych:

a) jednokierunkowej

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
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.

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

322

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 pierwszeñ- stwem
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 cztero-ramiennego, 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.
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. 8.2.1. Oznakowanie skrzy¿owania dwóch dróg równorzêdnych
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Rys. 8.2.2. Oznakowanie skrzy¿owania czteroramiennego
bez wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów
skrêcaj¹cych

Rys. 8.2.3. Oznakowanie skrzy¿owania zwyk³ego, czteroramiennego z wydzielonymi pasami ruchu dla
pojazdów skrêcaj¹cych w lewo
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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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8.3. Skrzy¿owania skanalizowane
Skrzy¿owania skanalizowane wystêpuj¹ zazwyczaj
na drogach o dwóch jezdniach. Przyk³ad oznakowania czteroramiennego skrzy¿owania skanalizowa-

nego dróg 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.

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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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.

Przyk³ad oznakowania poziomego skrzy¿owania z ruchem okrê¿nym o œrednicy do 40 m pokazano na
rysunku 8.4.2.

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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Za³¹cznik nr 3

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA SYGNA£ÓW DROGOWYCH
I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
1. Przepisy ogólne

1.3. Zasady utrzymania sygnalizacji

1.1. Postanowienia wstêpne

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzymanie
sygnalizacji s¹ zobowi¹zane do prowadzenia dziennika
eksploatacji sygnalizacji, stanowi¹cego dokument
integralnie zwi¹zany z dan¹ sygnalizacj¹, w którym odnotowuje siê dane porz¹dkowe, organizacyjne i
dotycz¹ce pracy sygnalizacji. Do wprowadzania zmian
w ustalonym trybie pracy sygnalizacji upowa¿nione s¹
jedynie osoby wyznaczone przez jednostkê prowadz¹c¹
utrzymanie sygnalizacji.
W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, np. zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu, dopuszcza siê ingerencjê
funkcjonariuszy policji drogowej w pracê sygnalizacji, np. w formie wybrania odpowiedniego programu,
prze³¹czenia jej na sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy lub ca³kowitego wy³¹czenia. Ingerencje takie nale¿y odnotowaæ w
dzienniku eksploatacji.
Je¿eli sygnalizacja pracuje w systemie sterowania i jest
nadzorowana zdalnie przez sterownik nadrzêdny (obszarowy) lub centralny, wszelkie zmiany przeprowadzone
automatycznie lub na ¿¹danie musz¹ byæ rejestrowane dla
celów prawnych i statystycznych.

Przepisy za³¹cznika okreœlaj¹:
– warunki techniczne dla sygna³ów drogowych,
– zasady stosowania sygnalizacji,
– zasady umieszczania urz¹dzeñ sygnalizacyjnych na
drogach.
Przepisy te nie dotycz¹ sygnalizacji œwietlnej na przejazdach kolejowych, z wyj¹tkiem kszta³tu i znaczenia
sygna³ów.

1.2. Warunki budowy lub modernizacji
sygnalizacji
Budowê lub modernizacjê sygnalizacji prowadzi
siê na podstawie projektu budowlano-wykonawczego organizacji ruchu i sygnalizacji.
Projekt organizacji ruchu dotycz¹cy sygnalizacji œwietlnej powinien zawieraæ co najmniej:
– opis techniczny,
– plan sytuacyjny w skali nie mniejszej ni¿ 1:500 z
organizacj¹ ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatorów,
– dane o ruchu stanowi¹ce podstawê opracowania
projektu sygnalizacji, tj. natê¿enie oraz strukturê
rodzajow¹ i kierunkow¹,
– schemat podstawowych faz ruchu,
– minimalne czasy miêdzyzielone dla strumieni kolizyjnych,
– wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,
– programy sygnalizacji wraz z harmonogramem ich
pracy,
– okreœlenie minimalnych i maksymalnych wartoœci
sygna³ów zielonych w sygnalizacji akomodacyjnej,
– obliczenie przepustowoœci,
– plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, je¿eli projekt dotyczy sygnalizacji skoordynowanej.
Ponadto, w sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej projekt musi zawieraæ:
– algorytm sterowania,
– okreœlenie minimalnych i maksymalnych wartoœci sygna³ów zielonych w grupach poddanych akomodacji,
– okreœlenie zale¿noœci grup akomodowanych od
detektorów ruchu.
Organizacja ruchu obejmuj¹ca programy sygnalizacji
œwietlnej nie powinna byæ wprowadzana póŸniej ni¿
18 miesiêcy od daty jej zatwierdzenia.
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej organizacji ruchu wymagaj¹ odrêbnego zatwierdzenia przez
organ zarz¹dzaj¹cy ruchem.

2. Pojêcia podstawowe
2.1. Pojêcia ogólne
Obszar skrzy¿owania – obszar obejmuj¹cy wspóln¹
czêœæ dróg danego skrzy¿owania, ograniczony wyznaczonymi lub domniemanymi liniami zatrzymania oraz ich
przed³u¿eniami (rys. 2.1.1).
Strumieñ ruchu – zbiór uczestników ruchu tego samego
rodzaju, którzy przekraczaj¹ obszar skrzy¿owania w okreœlonym kierunku pomiêdzy punktami: pocz¹tkowym i
koñcowym przemieszczenia.
Tor jazdy strumienia – umowna linia w obszarze skrzy¿owania, wzd³u¿ której uczestnicy ruchu tworz¹cy dany
strumieñ przekraczaj¹ skrzy¿owanie (rys. 2.1.2).
Punkt kolizji – punkt le¿¹cy w obszarze skrzy¿owania,
w którym nastêpuje przeciêcie lub po³¹czenie torów jazdy
co najmniej dwóch strumieni (rys. 2.1.2).
Strumienie kolizyjne – para strumieni ruchu, których tory
jazdy przecinaj¹ siê lub ³¹cz¹, wyznaczaj¹c punkt kolizji.

2.2. Pojêcia zwi¹zane z sygnalizacj¹
Sygnalizacja œwietlna – zestaw urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do sterowania ruchem, obejmuj¹cy: urz¹dzenie steruj¹ce (sterownik), urz¹dzenia wykonawcze
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(sygnalizatory wraz z konstrukcjami wsporczymi i instalacj¹ kablow¹) oraz urz¹dzenia detekcyjne
(detektory, przyciski), informacyjne (wyœwietlacze
prêdkoœci), transmisji danych (modemy, linie kablowe,
radiowe urz¹dzenia nadawczo–odbiorcze) i pomocnicze (ekrany kontrastowe, sygnalizatory akustyczne i
wibracyjne dla pieszych itp.).
Sygna³ œwietlny – jednoznacznie okreœlona (barw¹, ewentualnie zestawem barw, kszta³tem lub sposobem
nadawania) informacja przekazywana uczestnikom ruchu.
Grupa sygnalizacyjna – wybrany zestaw sygnalizatorów lub jeden sygnalizator nadaj¹cy w ka¿dej chwili
sterowania jednakowe sygna³y przeznaczone dla okreœlonych strumieni ruchu.
Program sygnalizacji – okreœlony w czasie sposób cyklicznego sterowania ruchem, opisany w poszczególnych
chwilach sterowania zestawem nadawanych sygna³ów,
zapewniaj¹cy obs³ugê wszystkich strumieni kolizyjnych
przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa.

Algorytm sterowania – uporz¹dkowany zbiór poleceñ
opisuj¹cy sposób sterowania ruchem na skrzy¿owaniu
z sygnalizacj¹ akomodacyjn¹ lub acykliczn¹ w zale¿noœci od sytuacji rzeczywistej. Szczególnym
przypadkiem algorytmu sterowania jest program sygnalizacyjny sta³oczasowy.
Program startowy – okreœlony w czasie sposób nadawania sygna³ów œwietlnych dla poszczególnych
uczestników ruchu zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo podczas przechodzenia z trybu ostrzegawczego (sygna³
¿ó³ty migaj¹cy) do trybu normalnego (sygna³y trójbarwne).
Program koñcowy – okreœlony w czasie sposób nadawania sygna³ów œwietlnych dla poszczególnych
uczestników ruchu zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo podczas
przechodzenia z trybu normalnego do trybu ostrzegawczego w przypadku planowego wy³¹czenia sygnalizacji.
Punkt prze³¹czeñ – chwila w programie sygnalizacji, w
której nastêpuje zmiana co najmniej jednego sygna³u.

Rys. 2.1.1. Obszar skrzy¿owania
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Przedzia³ sygnalizacyjny – czas pomiêdzy dwoma
kolejnymi punktami prze³¹czeñ (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Faza sygnalizacyjna – czas obejmuj¹cy s¹siaduj¹ce ze sob¹ przedzia³y sygnalizacyjne, w których dla
okreœlonego zbioru strumieni ruchu nadawany jest sygna³ zielony (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Struktura programu sygnalizacji – uporz¹dkowany
zbiór faz sygnalizacyjnych.
Podstawowa faza ruchu – stan ruchu, w którym ka¿dy strumieñ przynale¿y b¹dŸ do strumieni
oczekuj¹cych na przejazd (przejœcie), b¹dŸ do strumieni przekraczaj¹cych skrzy¿owanie, które jednak nie s¹
strumieniami ewakuuj¹cymi siê (rys. 2.2.1 lit. d i 2.2.2).
Czas miêdzyzielony – czas miêdzy chwilami zakoñczenia i rozpoczêcia sygna³ów zielonych dla dwóch
wzajemnie kolizyjnych strumieni ruchu, z których
pierwszy jest strumieniem ewakuuj¹cym siê, a drugi
wje¿d¿aj¹cym lub wkraczaj¹cym (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Cykl sygnalizacji – minimalny powtarzalny uporz¹dkowany zbiór sygna³ów w programie sygnalizacji o okreœlonej strukturze, zapewniaj¹cy ka¿de-

mu z uczestników ruchu co najmniej jednokrotne
otrzymanie sygna³u zielonego (rys. 2.2.1 lit. b i c).
Grupy kolizyjne – para grup sygnalizacyjnych, które
w okreœlonym programie sygnalizacji nie mog¹
jednoczeœnie otrzymaæ sygna³u zielonego.
Grupa nadzorowana – grupa sygnalizacyjna posiadaj¹ca zabezpieczenie takie, ¿e w przypadku braku sygna³u
czerwonego jednoczeœnie na wszystkich sygnalizatorach
tej grupy sygnalizacja zostaje automatycznie prze³¹czona
w tryb ostrzegawczy (sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy), a w przypadku pojawienia siê nieplanowanego sygna³u zielonego
na którymkolwiek z jej sygnalizatorów, sygnalizacja zostaje automatycznie i natychmiast wy³¹czona ca³kowicie.
Przesuniecie fazowe (offset) – odstêp czasowy pomiêdzy pocz¹tkami nadawania sygna³ów zielonych na
dwóch s¹siednich skrzy¿owaniach dla kierunku
skoordynowanego, zredukowany do wartoœci nie
przekraczaj¹cej cyklu.
Plan sygnalizacji – harmonogram pracy programów
sygnalizacji w zestawie skrzy¿owañ skoordynowanych
wraz z przesuniêciami fazowymi.

Rys. 2.1.2. Tory jazdy strumieni ruchu i punkty kolizji
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Rys. 2.2.1. Ilustracja pojêæ zwi¹zanych z programem sygnalizacji:

a) schemat skrzy¿owania

b) program sygnalizacji w wersji barwnej
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c) program sygnalizacji w wersji czarno-bia³ej

d) podstawowe fazy ruchu
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Rys. 2.3.2.

Schematyczne przedstawienie dwóch kolejnych podstawowych faz ruchu:

3. Warunki techniczne
W niniejszych warunkach technicznych stosowania
urz¹dzeñ sygnalizacyjnych okreœlono:
– rodzaje sygnalizatorów,
– wymagania funkcjonalne dla urz¹dzeñ steruj¹cych,
– wymagania funkcjonalne dla urz¹dzeñ nadaj¹cych sygna³y i dla detektorów,

– wymagania funkcjonalne dla urz¹dzeñ pomocniczych.
Konstrukcje i wzory barwne sygnalizatorów, symboli
oraz urz¹dzeñ pomocniczych stosowanych w drogowej sygnalizacji œwietlnej okreœlono w punkcie 10.
Nie dopuszcza siê stosowania sygna³ów oraz urz¹dzeñ pomocniczych o wzorach innych ni¿ okreœlone
w punkcie 10.
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3.1.

Pojêcia podstawowe

W niniejszym punkcie podano obowi¹zuj¹ce znaczenie najwa¿niejszych pojêæ zwi¹zanych z urz¹dzeniami
sygnalizacji œwietlnej:
Sygnalizator – zestaw urz¹dzeñ optyczno–elektrycznych
lub optyczno–elektronicznych (komór sygna³owych) s³u¿¹cych do nadawania sygna³ów przeznaczonych dla
uczestników ruchu.
Element wsporczy – maszt lub s³up wysiêgnikowy s³u¿¹cy do zamocowania sygnalizatora (sygnalizatorów) obok
jezdni lub nad ni¹; elementy wsporcze musz¹ umo¿liwiaæ
solidne zamocowanie w gruncie lub do obiektu kubaturowego i byæ odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.
Komora sygna³owa – podstawowy element optyczno–
elektryczny lub optyczno–elektroniczny s³u¿¹cy do
nadawania sygna³u okreœlonej barwy i / lub kszta³tu,
przeznaczonego dla uczestników ruchu. Komora sygna³owa sk³ada siê ze Ÿród³a œwiat³a, odb³yœnika, filtra
i soczewki; w przypadku komór ze Ÿród³em œwiat³a innym ni¿ ¿arowe, odb³yœnik mo¿e nie wystêpowaæ.
Elementy wewnêtrzne komory umieszczone s¹ w obudowie z otwieran¹ czêœci¹ przedni¹, w której
umocowana jest soczewka z filtrami i symbolami. Ca³oœæ os³oniêta jest od góry os³on¹ przeciws³oneczn¹.
Komora sygna³owa o Ÿródle œwiat³a skupionym – komora, w której Ÿród³em œwiat³a jest jedna lub dwie ¿arówki,
umieszczone w ognisku optycznym; w przypadku dwóch
¿arówek odb³yœnik jest dzielony, a ¿arówki umieszczone
ka¿da w ognisku optycznym po³owy odb³yœnika.
Komora sygna³owa o Ÿródle œwiat³a rozproszonym –
komora, w której Ÿród³o œwiat³a nie jest pojedynczym
elementem mieszcz¹cym siê w ca³oœci w ognisku optycznym komory i która do nadania sygna³u odpowiedniej
barwy wykorzystuje inn¹ technikê emisji fal œwietlnych
ni¿ ¿arow¹; szczególnym przypadkiem jest komora diodowa, w której wielopunktowe Ÿród³o œwiat³a znajduje
siê w domniemanym ognisku optycznym komory lub
jest w postaci odpowiedniego symbolu lub tarczy o œrednicy odpowiadaj¹cej œrednicy pola optycznego komory
sygna³owej.
Filtr antyz³udzeniowy – przes³ona umieszczona w komorze sygna³owej miêdzy Ÿród³em œwiat³a a soczewk¹,
zapobiegaj¹ca powstawaniu fa³szywych sygna³ów pochodz¹cych od œwiat³a s³onecznego odbitego w
odb³yœniku. Filtry antyz³udzeniowe stosuje siê tylko w
przypadku komór wyposa¿onych w odb³yœniki.
Symbol – kszta³t naniesiony na soczewce lub przes³onie z materia³u nieprzepuszczaj¹cego œwiat³a i
odpornego na wysok¹ temperaturê lub kszta³t utworzony z diod elektroluminescencyjnych, przedstawiaj¹cy
sylwetkê strza³ki, krzy¿a, pieszego lub roweru. Symbolem mo¿e byæ tak¿e liczba okreœlaj¹ca prêdkoœæ –
wówczas symbol jest barwy bia³ej.

Ekran kontrastowy – przes³ona koloru czarnego z bia³ym obrze¿em w kszta³cie prostok¹ta lub owalu,
mocowana za sygnalizatorem, której zadaniem jest wyró¿nienie sygnalizatora z t³a oraz zwiêkszenie
skutecznoœci postrzegania sygna³ów œwietlnych przez
uczestników ruchu.
Wyœwietlacz prêdkoœci – urz¹dzenie elektromechaniczne, elektryczne lub elektroniczne wskazuj¹ce
uczestnikom ruchu wartoœæ prêdkoœci jazdy:
– zalecanej w przypadku ci¹gów skoordynowanych,
– rzeczywistej w przypadku automatycznego pomiaru
prêdkoœci. Wyœwietlacz prêdkoœci rzeczywistej nie
mo¿e mieæ symboli o barwie bia³ej.
Detektor – element wykrywaj¹cy poszczególne grupy
uczestników ruchu (pojazdy lub pieszych), którego dzia³anie polega na wytworzeniu sygna³u przy ka¿dym
wykryciu uczestnika ruchu znajduj¹cego siê w strefie detekcji. Sygna³ wytwarzany jest automatycznie w przypadku
pojazdów, a w sposób wymuszony b¹dŸ automatyczny w
przypadku pieszych. Detektory dziel¹ siê na rêczne (przyciski sterownicze) i dzia³aj¹ce samoczynnie (indukcyjne,
magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo,
zbli¿eniowe i podobne). Detektory dla pojazdów dziel¹
siê ponadto pod wzglêdem instalacji na wbudowane w
nawierzchniê i nadjezdniowe oraz na czynne (wysy³aj¹ce
wi¹zkê fal i obieraj¹ce czêœæ wi¹zki odbit¹ od obiektu) i
bierne (odbieraj¹ce wi¹zkê fal wysy³an¹ przez obiekt).
Sterownik sygnalizacji œwietlnej – urz¹dzenie elektroniczne, s³u¿¹ce do realizacji za³o¿onego programu
sygnalizacji i zapewnienia bezpieczeñstwa sterowanego
ruchu ko³owego i pieszego. Sterowniki dziel¹ siê na lokalne, steruj¹ce sygnalizacj¹ na jednym skrzy¿owaniu,
obszarowe (nadrzêdne) nadzoruj¹ce pracê kilku b¹dŸ kilkunastu sterowników lokalnych oraz centralne,
umieszczone najczêœciej w pomieszczeniu i kieruj¹ce
prac¹ systemu sterowania, z³o¿onego z kilkunastu do
kilkuset sterowników lokalnych i obszarowych.
Urz¹dzenia transmisji danych – zestaw urz¹dzeñ telekomunikacyjnych oraz kabli miedzianych lub
œwiat³owodowych albo zestaw urz¹dzeñ radiowych do
dwustronnego przesy³ania informacji miêdzy sterownikami a centrum sterowania.

3.2.
3.2.1.

Rodzaje sygnalizatorów
Postanowienia wstêpne

Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje sygnalizatorów
przeznaczonych do nadawania odpowiednich sygna³ów:
a) sygnalizatory ogólne do kierowania ruchem,
b) sygnalizatory z sygna³em dopuszczaj¹cym skrêcanie
w kierunku wskazanym strza³k¹,
c) sygnalizatory kierunkowe,
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d) sygnalizatory okreœlaj¹ce sposób korzystania z pasa
ruchu,
e) sygnalizatory ostrzegawcze,
f) sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów,
g) sygnalizatory dla kieruj¹cych tramwajami,
h) sygnalizatory dla kieruj¹cych autobusami,
i) sygnalizatory zakazuj¹ce wjazdu umieszczane na
przejazdach kolejowych, w miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych itp.

nica wynosi 300 mm; dla sygnalizatorów prostok¹tnych
lub kwadratowych (diodowych lub œwiat³owodowych) wymiary odpowiednio wynosz¹:
– dla dróg szybkiego ruchu i autostrad
- 600 x 800 mm lub
600 mm,
– dla dróg pozosta³ych
- 450 x 600 mm ( 450 mm),
– dla tuneli
- 300 x 400 mm ( 300 mm).
3.2.6. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y ostrzegawcze

3.2.2. Sygnalizatory ogólne do kierowania ruchem
Do nadawania sygna³ów ogólnych do kierowania ruchem
dla kieruj¹cych pojazdami przeznaczone s¹ sygnalizatory S-1. Œrednica soczewek w sygnalizatorze S-1
powinna wynosiæ 300 mm.
Dopuszcza siê stosowanie soczewek o œrednicy 200 mm
w przypadkach:
– sygnalizatorów umieszczanych obok jezdni, je¿eli sygnalizacja nie jest jedyn¹ w danej miejscowoœci lub nie
jest pierwsz¹ od granicy miejscowoœci na danej trasie, a
prêdkoœæ dopuszczalna nie jest wiêksza ni¿ 60 km/h,
– sygnalizatorów umieszczanych nad jezdni¹, je¿eli
wszystkie komory sygna³owe s¹ komorami o Ÿródle
œwiat³a rozproszonym, a obok jezdni stosuje siê tak¿e sygnalizatory o œrednicy soczewek 200 mm,
jednak wy³¹cznie w miastach na drogach nie tworz¹cych podstawowego uk³adu komunikacyjnego.
Œrednica soczewek w sygnalizatorach pomocniczych
wynosi 90 − 100 mm. W przypadku sygnalizatorów
dwukomorowych przeznaczonych do sterowania ruchem wahad³owym œrednica soczewek wynosi 300 mm.
3.2.3. Sygnalizatory z sygna³em dopuszczaj¹cym
skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹
Do nadawania sygna³u dopuszczaj¹cego skrêcanie w
kierunku wskazanym strza³k¹ przeznaczone s¹ sygnalizatory S-2. Sygnalizatory S-2 mog¹ byæ cztero – lub
piêciokomorowe. Œrednica soczewki nadaj¹cej sygna³
w kszta³cie strza³ki wynosi 200 mm niezale¿nie od œrednicy pozosta³ych soczewek.
3.2.4. Sygnalizatory kierunkowe
Do nadawania sygna³ów kierunkowych przeznaczone
s¹ sygnalizatory S-3. Œrednica soczewek sygnalizatorów S-3 wynosi 300 mm.
3.2.5. Sygnalizatory okreœlaj¹ce sposób
korzystania z pasa ruchu
Sygna³y okreœlaj¹ce sposób korzystania z pasa ruchu dla jezdni wielopasowych lub pasów o zmiennym
kierunku ruchu, nadawane s¹ przez sygnalizatory
S-4 oraz S-7. Dla sygnalizatorów okr¹g³ych œred-

Sygna³y ostrzegawcze w postaci œwiat³a ¿ó³tego migaj¹cego nadawane s¹ przez:
- sygnalizatory S-1, S-2, S-3 lub przez sygnalizatory jednokomorowe,
- lampy umieszczone na przeszkodzie.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszych
(niewidoczne lub oddalone od skrzy¿owania z sygnalizacj¹
przejœcie dla pieszych) sygna³ ostrzegawczy mo¿e wystêpowaæ w postaci ¿ó³tej sylwetki id¹cego pieszego.
3.2.7. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y dla
pieszych i rowerzystów
Sygna³y dla pieszych nadawane s¹ przez sygnalizator
S-5, a dla rowerzystów przez sygnalizator S-6. Œrednica
soczewek sygnalizatorów S-5 i S-6 wynosi 200 mm. W
miejscach, gdzie przejœcie dla pieszych i przejazd dla
rowerzystów po³o¿one s¹ obok siebie, dopuszcza siê stosowanie sygnalizatorów nadaj¹cych sygna³y wspólne dla
pieszych i rowerzystów o œrednicy soczewek 200 mm.
Sygnalizatory dŸwiêkowe stowarzyszone z sygna³ami
œwietlnymi dla pieszych powinny byæ zbudowane tak,
by zapewnia³y realizacjê za³o¿eñ podanych w zasadach
stosowania sygnalizacji œwietlnej.
Je¿eli sygna³y dla rowerzystów nadawane s¹ przez sygnalizator zblokowany z przyciskiem uruchamiaj¹cym
sygnalizacjê, dopuszcza siê stosowanie soczewek o
œrednicy 90 − 100 mm.
3.2.8. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y
dla kieruj¹cych tramwajami
Sygna³y dla kieruj¹cych tramwajami nadawane s¹ przez
sygnalizator ST, STK, STT lub SB bez tabliczki z napisem
BUS. Œrednica soczewek sygnalizatorów ST, STK i SB
dla tramwajów wynosi 200 mm w przypadku lokalizacji sygnalizatora obok jezdni oraz 300 mm w
przypadku lokalizacji sygnalizatora nad jezdni¹. Œrednica soczewek sygnalizatorów STT wynosi 100 mm.
3.2.9. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y
dla kieruj¹cych autobusami
Sygna³y dla kieruj¹cych autobusami nadawane s¹
przez sygnalizator SB. Œrednica soczewek sygnali-
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zatorów SB wynosi 200 mm w przypadku lokalizacji
sygnalizatora obok jezdni lub 300 mm w przypadku
lokalizacji sygnalizatora nad jezdni¹.
3.2.10. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y
dla kieruj¹cych pojazdami stosowane
na przejazdach tramwajowych
Sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami stosowane na przejazdach tramwajowych zlokalizowanych poza skrzy¿owaniami lub na skrzy¿owaniach bez sygnalizacji dla pozosta³ych
strumieni ruchu nadawane s¹ przez sygnalizatory dwukomorowe o œrednicy soczewek 200 lub 300 mm (odpowiednio: obok jezdni i nad jezdni¹) z soczewkami barwy
czerwonej i ¿ó³tej.
3.2.11. Sygnalizatory nadaj¹ce sygna³y zakazuj¹ce
wjazdu umieszczane na przejazdach kolejowych, w miejscach wyjazdu pojazdów
uprzywilejowanych, wjazdach na ruchome
mosty i promy itp.
Sygna³y nadawane przez sygnalizatory na przejazdach
kolejowych, wyjazdach pojazdów uprzywilejowanych,
wjazdach na prom lub ruchomy most, maj¹ postaæ
dwóch na przemian migaj¹cych sygna³ów czerwonych
lub pojedynczego migaj¹cego sygna³u czerwonego.
Œrednica soczewek tych sygnalizatorów wynosi 300 mm.

3.3

Wymagania funkcjonalne
urz¹dzeñ sygnalizacji

3.3.1. Wymagania funkcjonalne
dla urz¹dzeñ steruj¹cych
Urz¹dzenia steruj¹ce (sterowniki) powinny zapewniaæ
pe³n¹ realizacjê zadañ przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa
ruchu drogowego. Urz¹dzenia te powinny byæ niezawodne
i ³atwe w eksploatacji, posiadaæ solidn¹ obudowê i zamki
zabezpieczaj¹ce przed w³amaniem. Sterowniki mog¹ byæ
wyposa¿one w dostêpne z zewn¹trz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowo³anymi prze³¹czniki
umo¿liwiaj¹ce wy³¹czenie i w³¹czenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy)
lub zmianê programu w zale¿noœci od potrzeb. Sterowniki powinny spe³niaæ wymagania okreœlone odrêbnymi
przepisami o budowie urz¹dzeñ elektrycznych, a tak¿e
odpowiednimi normami.
Sterowniki powinny byæ wyposa¿one w nastêpuj¹ce
uk³ady kontrolno-zabezpieczaj¹ce:
– nadzoru sygna³ów czerwonych i sygna³ów zezwalaj¹cych na skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹, je¿eli jest to jedyny sygna³ steruj¹cy danym strumieniem
ruchu; uk³ady nadzoru sygna³ów musz¹ uwzglêdniaæ
cechy konstrukcyjne sygnalizatorów,

– wykrywania braku lub kolizji sygna³ów zielonych i
naruszenia minimalnych czasów miêdzyzielonych w
grupach kolizyjnych,
– nadzoru d³ugoœci cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych),
– nadzoru napiêcia zasilania,
– nadzoru pracy zdalnej,
– nadzoru detektorów.
W przypadku przeznaczenia sterownika do pracy w systemie sterowania, nadzorem nale¿y obj¹æ wszystkie
sygna³y, w tym czerwone i zielone nadzorem pe³nym,
tj. nadmiarowym i braku.
Zadaniem uk³adów nadzoruj¹cych sygna³y czerwone i
zielone, kolizyjnoœæ sygna³ów zielonych, naruszenie minimalnych czasów miêdzyzielonych oraz d³ugoœæ cyklu
(w sygnalizacjach cyklicznych) jest natychmiastowe (tj.
nie póŸniej ni¿ po czasie 0,3 s) wprowadzenie sterownika w tryb pracy ostrzegawczej w przypadku zadzia³ania
uk³adu wraz z zapamiêtaniem rodzaju i miejsca awarii,
kasowanym w momencie usuniêcia przyczyny. Zadaniem uk³adu nadzoruj¹cego przypadkowe pojawienie siê
sygna³u zielonego na dowolnym sygnalizatorze w trybie pracy ostrzegawczej jest natychmiastowe (tj. po czasie
nie d³u¿szym ni¿ 0,3 sekundy) ca³kowite wy³¹czenie zasilania wszystkich sygnalizatorów.
Uk³ad nadzoruj¹cy napiêcie zasilania powinien, w przypadku stwierdzenia obni¿enia napiêcia poza
dopuszczaln¹ granicê, automatycznie prze³¹czyæ sterownik na zasilanie rezerwowe lub wy³¹czyæ go. Po
powrocie napiêcia uk³ad powinien zapewniæ samoczynne
ponowne w³¹czenie sterownika.
Uk³ad nadzoruj¹cy pracê zdaln¹ sterownika powinien, w
przypadku stwierdzenia przerwy w po³¹czeniu z centrum
sterowania lub sterownikiem nadrzêdnym, spowodowaæ
przejœcie nadzorowanego sterownika na pracê z programem indywidualnym, niezale¿nym od sterownika
nadrzêdnego lub od centrum sterowania. Uk³ad nadzoru
detektorów powinien, w przypadku stwierdzenia awarii
detektora lub jego okablowania, spowodowaæ automatyczne przejœcie sterownika w tryb pracy pomijaj¹cy
uszkodzony element, zapewniaj¹c jednak pe³n¹ obs³ugê
wszystkich uczestników ruchu.
Zegar czasu rzeczywistego, który steruje zmianami programów w systemie sterowania zale¿nego od czasu,
powinien posiadaæ zasilanie awaryjne, zdolne do zapewnienia w³aœciwej pracy zegara przez co najmniej 48
godzin w przypadku braku zasilania sterownika.
Zabezpieczenie takie powinno umo¿liwiaæ uruchomienie odpowiedniego programu sygnalizacji po powrocie
napiêcia zasilaj¹cego.
Zaleca siê, by w godzinach nocnych sterownik sygnalizacji
umo¿liwia³ nadawanie sygna³ów o obni¿onej o 20% luminacji (tzw. funkcja przyciemnienia), w przypadku niezbyt
intensywnego oœwietlenia zewnêtrznego. Funkcja ta nie mo¿e
mieæ wp³ywu na dzia³anie zabezpieczeñ w sterowniku.
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W przypadku przeznaczenia sterownika do pracy w systemie centralnego sterowania musi on byæ wyposa¿ony w
urz¹dzenia transmisji danych i mieæ mo¿liwoœæ odbioru i
wysy³ania informacji z/do sterownika nadrzêdnego, w³¹czaj¹c w to polecenia dotycz¹ce nadawania odpowiednich
sygna³ów œwietlnych przez poszczególne sygnalizatory,
przejœcie na pracê w odpowiednim programie, meldunki
potwierdzaj¹ce wykonanie poleceñ, raporty o stanie ruchu z przy³¹czonych do sterownika detektorów itp.
Sterownik powinien umo¿liwiaæ wprowadzanie zmian
programowych w miejscu lokalizacji lub zdalnie, przy
zachowaniu pe³nej kontroli dostêpu do poszczególnych
poziomów ingerencji.
Sterownik powinien byæ wyposa¿ony w co najmniej dwa
niezale¿ne uk³ady nadzoruj¹ce poprawnoœæ jego dzia³ania.
3.3.2. Wymagania funkcjonalne dla komór sygna³owych
Komora sygna³owa jest podstawowym elementem sygnalizatora. Sygnalizator mo¿e sk³adaæ siê z 1 do 4, wyj¹tkowo
5 komór sygna³owych. Wyró¿nia siê komory sygna³owe
o Ÿródle œwiat³a rozproszonym (np. diodowe) i skupionym (¿arówkowe). W sygnalizatorach dla pojazdów zaleca
siê stosowanie komór o rozproszonym Ÿródle œwiat³a.
Komora sygna³owa powinna byæ zbudowana tak, by
zapewniæ uzyskanie optymalnych warunków nadawania
sygna³u œwietlnego. W tym celu:
a) powierzchnia czo³owa komory sygna³owej powinna byæ barwy czarnej lub ciemnozielonej, tylna czêœæ
obudowy komory powinna byæ barwy czarnej,
ciemnozielonej lub szarej,
b) komora sygna³owa musi umo¿liwiaæ po³¹czenie
w zestawy oraz mieæ mo¿liwoœæ ustawienia ca³oœci
pod odpowiednim k¹tem w stosunku do p³aszczyzny pionowej i poziomej,
c) wymagania konserwacyjne powinny byæ ograniczone do minimum; komora musi byæ wykonana
z materia³u trwa³ego, odpornego na uderzenia i
promieniowanie ultrafioletowe; po zmontowaniu
kilku komór w zestaw (sygnalizator) musi on byæ
odporny na wibracje; producent lub dostawca
komór zobowi¹zany jest do przekazania u¿yt-

kownikowi informacji o sposobie ich konserwacji dla
zapewnienia d³ugotrwa³ej skutecznoœci optycznej na
poziomie co najmniej 80% wartoœci wyjœciowej; trwa³oœæ komory powinna wynosiæ co najmniej 5 lat,
d) w komorach o Ÿródle œwiat³a rozproszonym:
– elementy œwietlne (np. diody elektroluminescencyjne) musz¹ byæ umieszczone w taki sposób,
by zapewniæ równomierne oœwietlenie ca³ej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skutecznoœci sygna³u komora, w której
Ÿród³em œwiat³a s¹ diody elektroluminescencyjne, musi byæ traktowana jako uszkodzona, w
przypadku przepalenia siê 25% diod. Uk³ady
elektroniczne tworz¹ce rozproszone Ÿród³o œwiat³a powinny pracowaæ bezawaryjnie w zakresie
temperatur od -25 do +40OC,
e) w komorach o Ÿródle œwiat³a skupionym:
– Ÿród³o œwiat³a musi byæ umieszczone w ognisku
optycznym odb³yœnika, a w przypadku komór o
dwóch Ÿród³ach œwiat³a, ka¿de z nich musi znajdowaæ siê w ognisku swojego odb³yœnika,
– filtry antyz³udzeniowe i przes³ony z symbolami
musz¹ byæ ukszta³towane i umieszczone tak, by
nie mia³y mo¿liwoœci zetkniêcia siê ze Ÿród³em
œwiat³a.
Komory sygna³owe powinny odpowiadaæ dwu podstawowym stopniom ochrony: IP44 oraz IP54. W
przypadku koniecznoœci zastosowania osobnej ochrony zespo³u optycznego, stopieñ ochrony wynosi
jednak zawsze IP55. Komory o stopniu ochrony IP44
mo¿na stosowaæ w sygnalizatorach montowanych na
drogach wewnêtrznych; wszystkie zastosowania na
drogach publicznych wymagaj¹ stopnia ochrony co
najmniej IP54.
Materia³ zastosowany do budowy komór powinien zapewniaæ poprawne ich funkcjonowanie w zakresie
temperatur od -25 do +40OC.
Komory musz¹ spe³niaæ wymagania ochrony przeciwpora¿eniowej okreœlone w odpowiednich normach.
Skutecznoœæ œwietlna komór sygna³owych powinna
spe³niaæ wymagania odnoœnie strumienia œwietlnego
zale¿nie od œrednicy komory i barwy sygna³u zgodnie
z tabel¹ 3.1.

Tabela 3.1. Luminacja strumienia œwietlnego l komór sygna³owych w kandelach [cd] w zale¿noœci od œrednicy komory i barwy sygna³u
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K¹t rozsy³u strumienia œwietlnego zale¿y od typu komory. Rozró¿nia siê komory szerokok¹tne, normalne i
w¹skok¹tne.
Komory szerokok¹tne stosuje siê wy³¹cznie w przypadkach umieszczania sygnalizatora podstawowego po
prawej stronie jezdni przy jednym pasie ruchu na wlocie. Komory normalne stosuje siê w przypadku
sygnalizacji na drogach zamiejskich oraz w miastach,
tam gdzie istnieje potrzeba postrze¿enia sygna³u z wiêkszej odleg³oœci. Komory w¹skok¹tne stosuje siê zawsze
w przypadku sygnalizatorów kierunkowych, a tak¿e
ogólnych, je¿eli mocowane s¹ nad pasami ruchu.
Jednorodnoœæ luminancji strumienia œwietlnego, wyra¿ona stosunkiem najmniejszej do najwiêkszej wartoœci
luminancji Imin :Imax powinna byæ nie mniejsza ni¿
1:10 dla komór szerokok¹tnych i normalnych oraz nie
mniejsza ni¿ 1:15 dla komór w¹skok¹tnych.
Barwy sygna³ów nadawanych przez komory sygna³owe
powinny odpowiadaæ wartoœciom podanym w tabeli 3.2.
Daszki ochronne komór sygna³owych powinny skutecznie os³aniaæ soczewkê od promieni s³onecznych, kurzu,
opadów atmosferycznych oraz utrudniaæ podgl¹d wyœwietlanego sygna³u przez tych uczestników ruchu, dla których
nadawany sygna³ nie jest przeznaczony.
Zaleca siê, aby wystaj¹ca czêœæ daszka ochronnego mia³a
d³ugoœæ co najmniej 200 mm.
Je¿eli komora sygna³owa przeznaczona jest do nadawania
sygna³ów dla pieszych, powinna umo¿liwiaæ umieszczenie wewn¹trz niej elementu akustycznego nadaj¹cego
sygna³ dŸwiêkowy towarzysz¹cy sygna³owi zielonemu.

3.3.3. Wymagania funkcjonalne dla wyœwietlaczy
prêdkoœci zalecanej
Wyœwietlacze prêdkoœci powinny zapewniaæ realizacjê
zadañ wynikaj¹cych z zasad stosowania sygnalizacji.
Musz¹ mieæ wielkoœæ tak¹, by z odleg³oœci co najmniej 60
m mo¿liwe by³o odczytanie wyœwietlanej wartoœci prêdkoœci w normalnych warunkach widocznoœci. Pole
czo³owe wyœwietlacza musi byæ barwy czarnej lub ciemnozielonej, tylna czêœæ obudowy powinna byæ barwy
czarnej, ciemnozielonej lub szarej. Cyfry mog¹ wystêpowaæ w postaci matrycy siedmioelementowej lub w postaci
matrycowego wyœwietlacza elektroluminescencyjnego lub
œwiat³owodowego. Wymiary pola jednej cyfry nie mog¹
byæ mniejsze ni¿ 5 x 7 punktów œwietlnych. Barwa nadawanych sygna³ów musi byæ bia³a (czarna w przypadku
wyœwietlaczy ciek³okrystalicznych).
Wyœwietlacze powinny umo¿liwiaæ nadawanie sygna³ów
z dok³adnoœci¹ wiêksz¹ lub równ¹ 5 km/h.
Wyœwietlacze wykonane na bazie komór sygnalizacyjnych musz¹ mieæ kszta³t sygnalizatora dwu- lub
trójkomorowego o œrednicy soczewek 300 mm.
3.3.4. Wymagania funkcjonalne dla urz¹dzeñ
detekcyjnych
Urz¹dzenia detekcyjne dla pojazdów powinny zapewniaæ wiarygodnoœæ dzia³ania w zakresie prêdkoœci od 0
do co najmniej 150 km/h, byæ trwa³e i ³atwe w monta¿u
i eksploatacji.
Powinny byæ one skonstruowane tak, by element roboczy (detektor) znajdowa³ siê w miejscu zapew-

Tabela 3.2. Wspó³rzêdne barw poszczególnych sygna³ów œwietlnych

Uwaga: Barwa bia³a w uk³adzie czterobarwnym okreœlona jest punktami ACIK (bia³a skodowana) i ABJK (bia³a rozpoznawalna).
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niaj¹cym wiarygodnoœæ dzia³ania w stosunku do zak³adanej funkcji (np. pod miejscem bezpoœredniego
pomiaru, nad nim lub w pobli¿u w przypadku detektorów video), a strefê detekcji da³o siê ³atwo wyznaczyæ;
element przetwarzaj¹cy mo¿e byæ umieszczony w sterowniku lub zintegrowany z detektorem.
Urz¹dzenia detekcyjne dla pojazdów wystêpuj¹ce w postaci wbudowanej w nawierzchniê powinny zapewniæ
regulacjê czu³oœci w zakresie od wykrywania pojedynczych obiektów o niewielkich rozmiarach (np. rowerów)
do pojazdów samochodowych, tak¿e w pobli¿u wbudowanych w nawierzchnie lub pod ni¹ mas metalowych
(szyny tramwajowe, ciep³oci¹gi, itp.). Wymagane jest,
aby elementy przetwarzaj¹ce mia³y mo¿liwoœæ automatycznego dostrajania siê do poziomu t³a (np. odnoœnie
indukcyjnoœci lub magnetyzmu).
Urz¹dzenia detekcyjne dla pojazdów wystêpuj¹ce w postaci nadjezdniowej powinny mieæ wykonanie o stopniu
ochrony co najmniej IP54 oraz zapewniaæ trwa³oœæ i niezawodnoœæ dzia³ania. Detektory bierne musz¹ zapewniaæ
automatyczne dostrajanie siê do poziomu t³a.
W przypadkach uzasadnionych i mo¿liwych technicznie wskazane jest, aby detektory nadjezdniowe mia³y
swoje zasilanie z baterii akumulatorów s³onecznych.
Detektory nadjezdniowe musz¹ mieæ potwierdzenie zadzia³ania w postaci sygna³u œwietlnego widocznego
przez obs³ugê.
3.3.5. Wymagania funkcjonalne dla urz¹dzeñ
pomocniczych
3.3.5.1. Przyciski dla pieszych
Zaleca siê, aby przyciski dla pieszych umo¿liwia³y generowanie pomocniczych sygna³ów dŸwiêkowych,
pozwalaj¹cych na zlokalizowanie przejœcia i przycisku.
Przyciski dla pieszych powinny byæ mocowane na
maszcie lub s³upie sygnalizacji œwietlnej na wysokoœci
1,2 do 1,35 m nad poziomem terenu; je¿eli przycisk
mocowany jest do osobnego s³upka jego wysokoœæ nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1,5 m.
Lokalizacjê przycisków nale¿y ustaliæ po analizie kierunków dojœcia pieszych do przejœcia.
Przyciski musz¹ mieæ trwa³¹ obudowê, o stopniu ochrony
nie mniejszym ni¿ IP 54, uniemo¿liwiaj¹c¹ szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Obudowa nie mo¿e
jednak powodowaæ zagro¿enia bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z sygnalizacji zarówno pod wzglêdem
bezpieczeñstwa przeciwpora¿eniowego, jak i mechanicznego. W szczególnoœci nie mo¿e mieæ ona ostrych
krawêdzi, zadziorów, wystaj¹cych œrub itp. Ze wzglêdu
na potrzeby osób niedowidz¹cych barwa obudowy musi
kontrastowaæ z barw¹ konstrukcji, do której przycisk jest
mocowany. Przyciski dla pieszych musz¹ mieæ mo¿liwoœæ nadawania sygna³u optycznego lub akustycz-

nego potwierdzaj¹cego przyjêcie zg³oszenia przez sterownik.
3.3.5.2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych
Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewniæ
nadawanie sygna³ów zezwalaj¹cych na przechodzenie przez
jezdniê lub torowisko tramwajowe wy³¹cznie podczas nadawania sygna³u zielonego dla pieszych, przy czym sygna³
dŸwiêkowy odpowiadaj¹cy sygna³owi zielonemu ci¹g³emu powinien ró¿niæ siê od sygna³u dŸwiêkowego
odpowiadaj¹cego sygna³owi zielonemu migaj¹cemu.
Pomocnicze sygna³y dŸwiêkowe, nadawane podczas sygna³u czerwonego, powinny ró¿niæ siê w zasadniczy
sposób od sygna³ów bêd¹cych odpowiednikiem sygna³u zielonego ci¹g³ego i migaj¹cego.
Je¿eli przejœcie dla pieszych jest rozdzielone pasem rozdzia³u lub spocznikiem i obs³ugiwane jest w niezale¿nych
fazach, sygna³y dŸwiêkowe odpowiadaj¹ce sygna³owi zielonemu powinny byæ ró¿ne dla ka¿dej czêœci przejœcia.
Podstawowy sygna³ dŸwiêkowy, równowa¿ny sygna³owi
zielonemu ci¹g³emu, powinien byæ sygna³em przerywanym
o czêstotliwoœci zawartej w granicach 5 − 12,5 Hz lub sygna³em ci¹g³ym (powtarzaln¹ melodyjk¹, g³osem ptaków,
itp.) o powtarzalnoœci w zakresie 0,5 − 1,25 Hz. Czêstotliwoœæ dŸwiêków stosowanych w sygnale podstawowym
powinna zawieraæ siê w granicach 550 − 2000 Hz. Podstawowy sygna³ dŸwiêkowy równowa¿ny sygna³owi
zielonemu migaj¹cemu powinien byæ sygna³em przerywanym o czêstotliwoœci powtarzania dwukrotnie wiêkszej ni¿
sygna³u podstawowego, tj. 10 − 25 Hz.
Sygnalizator dŸwiêkowy powinien umo¿liwiaæ regulacjê poziomu g³oœnoœci nadawanego sygna³u
dŸwiêkowego w granicach co najmniej 50 − 85 dB(A).
Sygnalizatory dŸwiêkowe umieszcza siê po obu stronach jezdni, przy czym sygna³y podstawowe musz¹
byæ nadawane z urz¹dzeñ umieszczonych na wysokoœci co najmniej 2,20 m nad powierzchni¹ terenu, natomiast sygna³ pomocniczy powinien byæ nadawany z
przycisku. Podstawowy sygna³ dŸwiêkowy powinien
byæ s³yszalny w strefie oczekiwania przed jezdni¹ oraz
na przejœciu przez jezdniê do co najmniej 2/3 jej szerokoœci. Sygna³ pomocniczy powinien byæ sygna³em impulsowym nadawanym z czêstotliwoœci¹ nie wiêksz¹
ni¿ 1,2 Hz, a jego s³yszalnoœæ musi byæ ograniczona
do 4 ± 1 m od Ÿród³a dŸwiêku.
Sygnalizatory dŸwiêkowe nie mog¹ wystêpowaæ w postaci dodatkowej komory sygna³owej zblokowanej z
sygnalizatorem dla pieszych.
Jako uzupe³nienie sygnalizacji dŸwiêkowej mo¿na
stosowaæ komunikaty s³owne nadawane z ró¿nych
elementów instalacji sygnalizacyjnej na przejœciu
dla pieszych; rodzaj wyg³aszanych komunikatów
musi byæ dostosowany do lokalizacji urz¹dzenia
g³oœnomówi¹cego w stosunku do przejœcia lub je-
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go czêœci. Zaleca siê, aby ostrzegaæ niepe³nosprawnych
pieszych o awarii sygnalizacji w postaci stosownego
komunikatu.
3.3.5.3. Sygnalizatory wibracyjne
Jako system uzupe³niaj¹cy sygnalizacjê optyczn¹ i dŸwiêkow¹ mo¿na stosowaæ dotykowe sygnalizatory
wibracyjne, umieszczone w przyciskach dla pieszych, lub
jako urz¹dzenia samoistne, zachowuj¹c zasady monta¿u
jak dla przycisków dla pieszych, okreœlone w pkt. 3.4.5.1.
Wibracje powinny byæ wyraŸnie wyczuwalne dotykiem
po po³o¿eniu rêki na obudowie przycisku lub wibratora.
Sygna³y wibracyjne powinny mieæ tak¹ sam¹ czêstotliwoœæ powtarzania, jak sygna³y dŸwiêkowe przerywane:
– podstawowy sygna³ wibracyjny zezwalaj¹cy na przechodzenie i bêd¹cy odpowiednikiem sygna³u zielonego ci¹g³ego — 5 do 12,5 Hz,
– sygna³ wibracyjny odpowiadaj¹cy sygna³owi zielonemu migaj¹cemu — 10 do 25 Hz,
– pomocniczy sygna³ wibracyjny, informuj¹cy o tym,
¿e sygnalizacja jest w³¹czona – impuls o czêstotliwoœci nie wiêkszej ni¿ 1,2 Hz.
3.3.5.4. Informacja dotykowa bierna
Jako uzupe³nienie systemów informacji optycznej, dŸwiêkowej i wibracyjnej zaleca siê stosowanie wypuk³ych
symboli wyczuwalnych dotykiem, odwzorowuj¹cych
przekraczan¹ jezdniê i rodzaje strumieni ruchu (liczba
pasów ruchu, wysepki, torowiska, przystanki itp.).
Symbole te powinny byæ umieszczane na obudowach
przycisków dla pieszych, sygnalizatorów wibracyjnych
lub jako odrêbne tabliczki.
3.3.5.5. Automatyczne indywidualne systemy
prowadzenia pieszych
Dla u³atwienia osobom upoœledzonym przekraczania
jezdni zaleca siê wprowadzanie automatycznych indywidualnych systemów prowadzenia, opartych na
technice podczerwonej lub radiowej.
3.3.5.6. Ekrany kontrastowe
Integralnym elementem sygnalizatora mocowanego nad
jezdni¹ jest ekran kontrastowy, wyró¿niaj¹cy sygnalizator z t³a; konstrukcje ekranów pokazane s¹ na rysunkach
10.23 − 10.27. Dopuszcza siê stosowanie ekranów kontrastowych dla sygnalizatorów umieszczanych obok
jezdni w przypadkach uzasadnionych koniecznoœci¹ zapewnienia odpowiedniej widocznoœci sygna³ów.
Wówczas ekran ma odpowiednio mniejsze rozmiary.
Ekrany kontrastowe nie mog¹ powodowaæ zmniejszenia stabilnoœci konstrukcji pod wp³ywem wia-

tru. Musz¹ one jednoczeœnie zapewniaæ wyró¿nienie z
t³a miejsca, w którym znajduje siê sygnalizator. Ekran
musi byæ barwy czarnej z bia³¹ obwódk¹, zgodnie z
za³¹czonymi rysunkami konstrukcyjnymi.
Sygnalizatory nadjezdniowe z soczewkami o œrednicy
300 mm wyposa¿ane s¹ w ekrany o szerokoœci 850 mm,
zaleca siê tak¿e wyposa¿enie sygnalizatorów umieszczanych obok jezdni w ekrany o szerokoœci 650 mm.
Dopuszcza siê stosowanie nad jezdni¹ ekranów o szerokoœci 650 mm, jeœli wymagaj¹ tego wzglêdy lokalne
(np. brak skrajni). Dla sygnalizatorów z soczewkami o
œrednicy 200 mm zaleca siê stosowanie ekranów o szerokoœci 520 mm. Oprócz ekranów dla sygnalizatorów
trójkomorowych stosuje siê ekrany dla sygnalizatorów
dwukomorowych - poziomo dla sygnalizatorów S-4 (o
soczewkach okr¹g³ych o œrednicy 300 mm) oraz pionowo dla sygnalizatorów tramwajowych ST oraz w
sygnalizacji na przejazdach tramwajowych w przypadku mocowania sygnalizatorów nad jezdni¹.

4. Rodzaje sygna³ów
4.1. Zasady ogólne
Ka¿dy sygna³ przeznaczony jest dla okreœlonej grupy
uczestników ruchu. Ze wzglêdu na przeznaczenie wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje sygna³ów:
a) sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami,
b) sygna³y dla pieszych i rowerzystów,
c) sygna³y dla kieruj¹cych tramwajami,
d) sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami wykonuj¹cymi odp³atny przewóz osób na regularnych liniach,
poruszaj¹cymi siê po wydzielonych dla nich pasach ruchu zwane dalej sygna³ami dla kieruj¹cych
autobusami.
Sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami przeznaczone s¹ dla
wszystkich uczestników ruchu, o ile nie s¹ dla nich zastosowane sygna³y wymienione w lit. a - d.
Formê sygna³u okreœla jego barwa lub zestaw barw,
kszta³t oraz sposób wyœwietlania.
W sygnalizacji œwietlnej u¿ywa siê barw: czerwonej,
zielonej, ¿ó³tej i bia³ej.
W sygnalizacji œwietlnej u¿ywa siê dwóch sposobów
nadawania sygna³ów: ci¹g³ego i migaj¹cego z czêstotliwoœci¹ 2 ± 0,50 Hz (120 ± 30 przerw/min), przy czym
stosunek czasu nadawania sygna³u do czasu braku
sygna³u powinien byæ jak 0,6 do 0,4.
Sygna³y mog¹ byæ nadawane tylko w ustalonych, dopuszczalnych sekwencjach, okreœlaj¹cych powtarzaln¹
kolejnoœæ ich nadawania.
Do nadawania sekwencji sygna³ów u¿ywa siê sygnalizatorów, których postaæ (uk³ad komór sygnalizacyjnych
i rodzaje soczewek) uzale¿niona jest od przeznaczenia
nadawanych sygna³ów.
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4.2. Sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami
4.2.1. Sygna³y o sekwencji podstawowej
Dla kieruj¹cych pojazdami stosuje siê nastêpuj¹ce sygna³y œwietlne:
– sygna³ czerwony oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator,
– sygna³ czerwony i ¿ó³ty nadawane jednoczeœnie oznaczaj¹ce zakaz wjazdu za sygnalizator; sygna³y te oznaczaj¹ tak¿e, ¿e za chwilê nadawany bêdzie sygna³ zielony,
– sygna³ zielony oznaczaj¹cy zezwolenie na wjazd za
sygnalizator, z zastrze¿eniem, ¿e jeœli brak mo¿liwoœci
opuszczenia skrzy¿owania w trakcie nadawania sygna³u zielonego lub wjazd na skrzy¿owanie spowodowa³oby zagro¿enie bezpieczeñstwa innych uczestników
ruchu, nie wolno wje¿d¿aæ za sygnalizator,
– sygna³ ¿ó³ty oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba ¿e w chwili rozpoczêcia nadawania tego
sygna³u pojazd znajduje siê tak blisko sygnalizatora,
¿e nie mo¿e byæ zatrzymany przed nim bez gwa³townego hamowania; sygna³ ten oznacza jednoczeœnie,
¿e za chwilê nadawany bêdzie sygna³ czerwony.
Sygna³y te nadawane s¹ jako sygna³y sta³e i wystêpuj¹ jako sygna³y ogólne nadawane przez sygnalizator
S-1 lub kierunkowe nadawane przez sygnalizator
S-3. Sygna³y ogólne maj¹ kszta³t ko³a o odpo-

Rys. 4.2.1.

wiedniej barwie i dotycz¹ kieruj¹cych pojazdami niezale¿nie od planowanego kierunku jazdy.
Sygna³y kierunkowe maj¹ postaæ czarnej strza³ki na polu
czerwonym lub ¿ó³tym oraz zielonej strza³ki na polu czarnym, skierowanej w kierunku jazdy. Sygna³ kierunkowy
zielony oznacza, ¿e podczas jazdy we wskazanym kierunku nie wystêpuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
Na wlocie dopuszcza siê zastosowanie jednoczeœnie sygna³u
ogólnego i kierunkowego wy³¹cznie w przypadku, gdy
sygna³ kierunkowy nie wskazuje kierunku tylko na wprost.
Sygna³y dla kieruj¹cych pojazdami nadawane s¹ w nastêpuj¹cej sekwencji podstawowej:
czerwony → czerwony i ¿ó³ty → zielony → ¿ó³ty → czerwony

Sygna³y o sekwencji podstawowej nadawane s¹ przez
sygnalizatory trójkomorowe o uk³adzie komór jak pokazano na rysunkach: 4.2.1 — sygna³y ogólne oraz 4.2.2
do 4.2.8 — sygna³y kierunkowe.
Je¿eli przy zastosowaniu sygna³u kierunkowego dla
skrêcaj¹cych w lewo mo¿liwe jest bezkolizyjne zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, na sygnalizatorze
kierunkowym wskazuje siê kierunek w lewo i do zawracania zgodnie z opisem do rys. 4.2.5.
Je¿eli pas do jazdy w prawo lub w lewo jest ukierunkowany pod k¹tem mniejszym ni¿ 50O, strza³kê nale¿y
skierowaæ w górê pod k¹tem 45O.

Sygnalizator ogólny S-1 nadaj¹cy podstawow¹ sekwencjê sygna³ów

Rys. 4.2.2. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi na wprost
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Rys. 4.2.3. Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi w lewo

Rys. 4.2.4.

Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi w prawo

Rys. 4.2.5.

Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi na wprost i w lewo. Symbole strza³ek obrócone o 90O w
lewo oznaczaj¹ sygna³y kierunkowe w lewo i do zawracania.

Rys. 4.2.6.

Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi na wprost i w prawo
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Rys. 4.2.7.Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi w lewo i w prawo

Rys. 4.2.8.Sygnalizator kierunkowy S-3 z sygna³ami kierunkowymi do zawracania

4.2.2. Sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w kierunku
wskazanym strza³k¹
Oprócz sygna³ów ogólnych oraz kierunkowych, na
skrzy¿owaniu stosuje siê sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹ w postaci
sygna³u czerwonego ogólnego i zielonej strza³ki skierowanej w lewo lub w prawo nadawany przez
sygnalizator S-2 (rys. 4.2.9). Sygna³ ten zezwala na

ruch w najbli¿sz¹ drogê na skrzy¿owaniu w kierunku wskazanym strza³k¹, po zatrzymaniu siê przed
sygnalizatorem. Sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w
kierunku wskazanym strza³k¹ mo¿e byæ nadawany
jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania
sygna³u czerwonego w czasie, gdy nie nastêpuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu, przy czym nie
dopuszcza siê nadawania go w trakcie nadawania sygna³u ¿ó³tego.

Rys. 4.2.9.Sygnalizatory S-2 nadaj¹ce sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹
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W przypadkach uzasadnionych natê¿eniem i kierunkowym rozk³adem ruchu, gdy pas przeznaczony dla
skrêcaj¹cych w prawo lub w lewo jest wydzielony
wysepk¹ w krawê¿nikach lub jest jedynym pasem
ruchu na wlocie, mo¿na zamiast pe³nego sygna³u
trójbarwnego zastosowaæ sygna³ dopuszczaj¹cy
skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹, nadawany
w sekwencji:
czerwony → czerwony z zielon¹ strza³k¹ → czerwony

Sygna³y te, okreœlaj¹ce dozwolony w danym okresie
sposób wykorzystania wskazanego pasa, nie tworz¹ powtarzalnej sekwencji w takim sensie, jak pozosta³e
sygna³y. S¹ one nadawane alternatywnie jako sygna³y
sta³e przez ca³y okres obowi¹zywania danej organizacji ruchu na pasach o ruchu przemiennym. Sygna³y
nadawane przez sygnalizator S-4 maj¹ postaæ sygna³u
sta³ego, sygna³y nadawane przez sygnalizator S-7 maj¹
postaæ sygna³u migaj¹cego i sygna³u sta³ego.

4.2.3. Sygna³y nadawane w sekwencjach innych
ni¿ podstawowa
W drogowej sygnalizacji œwietlnej u¿ywa siê sygna³ów steruj¹cych ruchem pojazdów tak¿e w innych
sekwencjach ni¿ podstawowa:
a) w sygnalizacjach poza skrzy¿owaniami, dla sterowania ruchem wahad³owym mo¿na u¿ywaæ sygna³ów tylko o dwóch barwach: czerwonej i zielonej w
sekwencji:

Rys. 4.2.10. Sygnalizator S-4 z sekwencj¹ sygna³ów
nad pasami o przemiennym kierunku ruchu

czerwony → zielony → czerwony

b) nad pasami o przemiennym kierunku ruchu stosuje
siê sygna³y S-4 oraz S-7. Sygna³y œwietlne nadawane przez sygnalizator S-4 (rys. 4.2.10) oznaczaj¹:
– sygna³ czerwony w kszta³cie dwóch skrzy¿owanych kresek (w formie litery x) – zakaz wjazdu
na pas ruchu, nad którym sygna³ jest nadawany;
– sygna³ zielony w kszta³cie strza³ki skierowanej w dó³ – zezwolenie na wjazd na pas ruchu,
nad którym sygna³ jest nadawany;
– sygna³ S-7 (rys. 4.2.11) w kszta³cie ¿ó³tej strza³ki
skierowanej grotem ukoœnie w prawo lub w lewo w
dó³ – nakaz jak najszybszego opuszczenia pasa
ruchu, nad którym sygna³ jest nadawany.

Rys. 4.2.11. Sygnalizator S-7 z sekwencj¹ sygna³ów nad
pasami o przemiennym kierunku ruchu

c) w sygnalizacjach wzbudzanych przez tramwaj na przeciêciach drogi z torami tramwajowymi stosuje siê sygna³ czerwony i sygna³ ¿ó³ty o nastêpuj¹cej sekwencji:
¿ó³ty migaj¹cy → ¿ó³ty sta³y → czerwony → ¿ó³ty migaj¹cy

Stanem ustalonym jest sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy. W okresach przerw w komunikacji tramwajowej, np. w
godzinach nocnych, stanem ustalonym jest brak sygna³u. Sekwencja ta nadawana jest przez sygnalizatory
dwukomorowe i pokazana na rysunku 4.2.12.

Rys. 4.2.12. Sekwencja sygna³ów dla kieruj¹cych pojazdami w sygnalizacji wzbudzanej przez tramwaj

d) na przejazdach kolejowych, przy wjazdach na ruchome mosty i promy oraz w miejscu wyjazdu
pojazdów uprzywilejowanych na drogê stosuje
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siê nadawane okresowo dwa sygna³y czerwone
migaj¹ce naprzemiennie lub pojedynczy sygna³
czerwony migaj¹cy. Dopuszcza siê, w przypad-

kach uzasadnionych zwiêkszonym natê¿eniem ruchu wyjazdowego pojazdów uprzywilejowanych, zastosowanie w takich przypadkach sygnalizacji o
której mowa w lit. c (rys. 4.2.12), o nastêpuj¹cej sekwencji sygna³ów:
brak sygna³u → ¿ó³ty migaj¹cy → ¿ó³ty sta³y → czerwony →
¿ó³ty migaj¹cy → brak sygna³u.

Stanem ustalonym jest brak sygna³u.

– sygna³ w postaci sylwetki pieszego (rys. 4.2.14)
stosowany na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹ œwietln¹ przed przejœciami dla pieszych usytuowanymi tak,
¿e s¹ niewidoczne dla kieruj¹cych opuszczaj¹cych
skrzy¿owanie; jego nadawanie powinno rozpoczynaæ siê o 1 s wczeœniej ni¿ rozpoczêcie nadawania
sygna³u zielonego dla pieszych na danym przejœciu
przez jezdniê, natomiast zakoñczenie powinno
uwzglêdniaæ czas ewakuacji pieszych po zaprzestaniu nadawania sygna³u zielonego migaj¹cego.

4.2.4. Sygna³ ostrzegawczy
Sygna³em ostrzegawczym nakazuj¹cym wszystkim kieruj¹cym i pieszym zachowanie szczególnej ostro¿noœci
jest migaj¹cy sygna³ ¿ó³ty nadawany przez sygnalizatory dla pojazdów lub sygnalizatory jednokomorowe.
Sygna³ ostrzegawczy mo¿e byæ nadawany zarówno
okresowo, tj. w przerwach miêdzy prac¹ sygnalizacji
w pe³nym zakresie (z programem trójbarwnym), jak i
stale w miejscach, gdzie wystêpuje zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu, a które nie kwalifikuj¹ siê jeszcze do
zainstalowania pe³nej sygnalizacji trójbarwnej.
Sygna³y ostrzegawcze (pojedyncze lub w postaci fali
œwietlnej) stosuje siê w przypadku zajêcia czêœci jezdni podczas robót prowadzonych w pasie drogowym.
Szczególnymi przypadkami zastosowania sygna³u
ostrzegawczego s¹:
– sygna³ ostrzegawczy po³¹czony ze znakiem D-6
(rys. 4.2.13) zainstalowanym nad przejœciem dla pieszych, tzw. przejœcie aktywne. Zaleca siê stosowanie
rozwi¹zania pokazanego na rys. 4.2.13 lit. a z dwoma sygnalizatorami migaj¹cymi naprzemiennie,

Rys. 4.2.13. Sygna³ ostrzegawczy stosowany nad przejœciami
dla pieszych poza skrzy¿owaniami
(a, b, c - ró¿ne warianty umieszczania sygnalizatorów ostrzegawczych)

Rys. 4.2.14. Sygna³ ostrzegawczy w postaci migaj¹cej
sylwetki pieszego

4.3. Sygna³y dla pieszych
Sygna³y dla pieszych stosuje siê wy³¹cznie na wyznac z o nych przejœciach, zarówno w obrêbie
skrzy¿owañ z sygnalizacj¹, jak i poza nimi, a tak¿e
na przejœciach przez wydzielone torowisko dla pojazdów szynowych. Stosuje siê nastêpuj¹ce sygna³y
w kszta³cie pieszego:
– sygna³ czerwony oznaczaj¹cy zakaz wejœcia na jezdniê lub torowisko,
– sygna³ zielony oznaczaj¹cy zezwolenie na przechodzenie,
– sygna³ zielony migaj¹cy oznaczaj¹cy zezwolenie na
przechodzenie, lecz nakazuj¹cy jak najszybsze jego
zakoñczenie; sygna³ ten jednoczeœnie informuje, ¿e
za chwilê zapali siê sygna³ czerwony.
Zaleca siê ³¹czenie sygnalizacji œwietlnej na przejœciach dla
pieszych z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹ i / lub wibracyjn¹, informuj¹c¹ osoby z dysfunkcj¹ wzroku lub wzroku i s³uchu
o rodzaju nadawanych sygna³ów. £¹czne stosowane obu
rodzajów sygnalizacji jest obowi¹zkowe w przypadku lokalizacji przejœæ dla pieszych (odosobnionych i w ramach
skrzy¿owañ) w pobli¿u oœrodków dla osób niepe³nosprawnych lub gdzie istnieje prawdopodobieñstwo korzystania
przez takie osoby z przejœæ dla pieszych.
Stosowanie sygna³ów akustycznych w przypadku usytuowania elementów nadaj¹cych te sygna³y w
bezpoœredniej bliskoœci budynków mieszkalnych (np.
przy chodnikach wê¿szych ni¿ 3 metry) jest niedozwolone. W takich przypadkach nale¿y zast¹piæ sygna³y
akustyczne sygna³ami wibracyjnymi.
Sygna³y dla pieszych nadawane byæ mog¹ tylko w sekwencji:
czerwony → zielony → zielony migaj¹cy → czerwony

wraz z odpowiadaj¹cymi im sygna³ami akustycznymi i/lub wibracyjnymi. Do nadawania sygna³ów dla
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pieszych przeznaczone s¹ wy³¹cznie sygnalizatory
dwukomorowe S-5 pokazane (wraz z sekwencj¹ sygna³ów) na rysunku 4.3.1.

Rys. 4.5.1. Sygnalizator dla pieszych i rowerzystów
z sekwencj¹ nadawanych sygna³ów

4.6. Sygna³y dla kieruj¹cych tramwajami
Rys. 4.3.1. Sygnalizator S-5 dla pieszych z sekwencj¹
nadawanych sygna³ów

4.4. Sygna³y dla rowerzystów
Sygna³y dla rowerzystów stosuje siê wy³¹cznie na wyznaczonych przejazdach, zarówno w obrêbie skrzy¿owañ
z sygnalizacj¹, jak i poza nimi, a tak¿e na przejazdach
przez wydzielone torowisko dla pojazdów szynowych.
Stosuje siê nastêpuj¹ce sygna³y w kszta³cie roweru:
– sygna³ czerwony oznaczaj¹cy zakaz wjazdu na jezdniê lub torowisko,
– sygna³ zielony oznaczaj¹cy zezwolenie na przejazd,
– sygna³ zielony migaj¹cy oznaczaj¹cy zezwolenie na
przejazd, lecz nakazuj¹cy jak najszybsze jego zakoñczenie; sygna³ ten jednoczeœnie informuje, ¿e za
chwilê zapali siê sygna³ czerwony.
Do nadawania sygna³ów dla rowerzystów przeznaczone
s¹ wy³¹cznie sygnalizatory dwukomorowe S-6 pokazane
(wraz z sekwencj¹ sygna³ów) na rysunku 4.4.1.

Rys. 4.4.1. Sygnalizator S-6 dla rowerzystów z sekwencj¹
nadawanych sygna³ów

4.5. Sygna³y dla pieszych i rowerzystów
W sytuacjach podyktowanych wzglêdami miejscowymi (wspólna lokalizacja przejœæ i przejazdów, mo¿liwoœæ
³¹czenia elementów wsporczych, widocznoœæ sygnalizatorów) dopuszcza siê ³¹czenie sygna³ów dla pieszych
i dla rowerzystów w jednym sygnalizatorze. Sygnalizatory dla pieszych i rowerzystów, wraz z sekwencj¹
nadawanych sygna³ów, pokazane s¹ na rys. 4.5.1.

Dla kieruj¹cych tramwajami stosuje siê sygna³y barwy
bia³ej w nastêpuj¹cej postaci:
– sygna³ w kszta³cie kreski poziomej oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator,
– sygna³ w kszta³cie kreski pionowej oznaczaj¹cy zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z zastrze¿eniem,
¿e jeœli brak mo¿liwoœci opuszczenia skrzy¿owania
w trakcie nadawania sygna³u zezwalaj¹cego na wjazd
lub wjechanie na skrzy¿owanie spowodowa³oby zagro¿enie bezpieczeñstwa innych uczestników ruchu,
nie wolno wjechaæ za sygnalizator,
– sygna³ migaj¹cy w kszta³cie kreski pionowej lub sygna³ w postaci dwóch kropek u³o¿onych poziomo
oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie
dotyczy kieruj¹cych tramwajami, które w chwili rozpoczêcia nadawania tego sygna³u by³y tak blisko,
¿e nie mog³yby byæ zatrzymane przed sygnalizatorem bez gwa³townego hamowania; sygna³ ten oznacza jednoczeœnie, ¿e za chwilê nadawany bêdzie
sygna³ w kszta³cie kreski poziomej.
Do nadawania sygna³ów dla kieruj¹cych tramwajami
przeznaczone s¹ dwukomorowe sygnalizatory dla tramwajów - ogólne ST - rys. 4.6.1 i kierunkowe STK - rys.
4.6.2. Dopuszcza siê równie¿ wykorzystywanie w tym
celu zarówno sygna³ów, jak i odpowiednich sygnalizatorów (bez tabliczki BUS) przeznaczonych dla
kieruj¹cych autobusami, opisanych w punkcie 4.7.
Sygna³ ogólny oznacza, ¿e podczas przejazdu tramwaju przez skrzy¿owanie mo¿e wyst¹piæ kolizja z
pojazdami skrêcaj¹cymi na skrzy¿owaniu.
Sygna³y kierunkowe, nadawane przez sygnalizator
STK, dotycz¹ tylko kierunku jazdy wskazanego strza³k¹. Sygna³ kierunkowy zezwalaj¹cy na wjazd za
sygnalizator informuje dodatkowo o przejeŸdzie we
wskazanym kierunku w fazie, w której nie wystêpuje
kolizja z innymi strumieniami ruchu. Dopuszcza siê stosowanie dodatkowej komory sygnalizacyjnej o œrednicy
takiej samej, jak pozosta³ych komór w sygnalizatorze,
z bia³¹ strza³k¹ na czarnym tle, równowa¿nej tabliczce
ze strza³kami kierunkowymi, umieszczonej nad sygnalizatorem.
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Sygna³y dla kieruj¹cych tramwajami mog¹ byæ nadawane tylko w nastêpuj¹cej sekwencji:
sygna³ w postaci kreski poziomej → sygna³ w postaci kreski
pionowej → sygna³ migaj¹cy w postaci kreski pionowej (lub
sygna³ w postaci dwóch kropek umieszczonych poziomo) →
sygna³ w postaci kreski poziomej

Rys. 4.6.3. Sygna³y kierunkowe nadawane przez sygnalizator typu STT dla kieruj¹cych tramwajami:

a) sygna³ zakazuj¹cy ruchu

b) sygna³ zezwalaj¹cy na ruch we wskazanym kierunku (na
wprost, w prawo, w lewo)

Rys. 4.6.1. Sygnalizator dla tramwajów z sekwencj¹ nadawanych sygna³ów

c) sygna³ zezwalaj¹cy na ruch w dwóch wskazanych kierunkach (w lewo i w prawo, na wprost i w prawo, w lewo i na
wprost)

Sygna³y STT maj¹ postaæ jednej z podanych ni¿ej kombinacji dwóch lub trzech bia³ych punktów (trzech w
rzêdzie górnym i jednego w rzêdzie dolnym):
– sygna³ w kszta³cie trzech punktów poziomo w rzêdzie górnym, oznaczaj¹cy zakaz ruchu we wszystkich kierunkach,
– sygna³ w kszta³cie dwóch punktów: jednego w rzêdzie dolnym i jednego w rzêdzie górnym (prawego,
œrodkowego lub lewego), oznaczaj¹cy zezwolenie na
ruch we wskazanym kierunku (odpowiednio: w prawo, na wprost lub w lewo) i zakaz ruchu we wszystkich pozosta³ych kierunkach,
– sygna³ w kszta³cie trzech punktów: jednego w rzêdzie dolnym i dwóch w rzêdzie górnym (prawego i
œrodkowego lub œrodkowego i lewego), oznaczaj¹cy zezwolenie na ruch w obu wskazanych kierunkach (odpowiednio: w prawo i na wprost lub na
wprost i w lewo) i zakaz ruchu w trzecim kierunku.
Sygna³y kierunkowe STT mog¹ wystêpowaæ w dowolnej sekwencji.

4.7. Sygna³y dla kieruj¹cych autobusami

Rys. 4.6.2. Sygnalizatory kierunkowe dla tramwajów
*) Tabliczki kierunkowe lub komory z bia³ymi strza³kami
kierunkowymi

Oprócz podanych wy¿ej sygna³ów mo¿na równie¿ stosowaæ sygna³y kierunkowe STT pokazane na rys. 4.6.3.

Dla kieruj¹cych pojazdami, wykonuj¹cymi odp³atny
przewóz osób na regularnych liniach, poruszaj¹cymi
siê po wydzielonych dla nich pasach ruchu, stosuje siê
oddzielne sygna³y barwy bia³ej, zwane dalej sygna³ami
dla kieruj¹cych autobusami, w nastêpuj¹cej postaci:
– sygna³ w kszta³cie kreski poziomej oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator,
– sygna³ w postaci kreski poziomej i dwóch kropek rozmieszczonych poziomo oznaczaj¹cy za-
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kaz wjazdu za sygnalizator oraz informuj¹cy, ¿e za
chwilê nadawany bêdzie sygna³ w kszta³cie kreski
pionowej,
– sygna³ w kszta³cie kreski pionowej oznaczaj¹cy zezwolenie na wjazd za sygnalizator, z zastrze¿eniem,
¿e jeœli brak mo¿liwoœci opuszczenia skrzy¿owania
w trakcie nadawania sygna³u zezwalaj¹cego na wjazd
lub wjechanie na skrzy¿owanie spowodowa³oby zagro¿enie bezpieczeñstwa innych uczestników ruchu,
nie wolno wjechaæ za sygnalizator,
– sygna³ w kszta³cie dwóch kropek rozmieszczonych
poziomo, oznaczaj¹cy zakaz wjazdu za sygnalizator;
sygna³ ten nie dotyczy kieruj¹cych pojazdami, które
w chwili rozpoczêcia nadawania tego sygna³u by³y
tak blisko sygnalizatora, ¿e nie mog³yby byæ zatrzymane bez gwa³townego hamowania; sygna³ ten informuje
jednoczeœnie, ¿e za chwilê nadawany bêdzie sygna³
w kszta³cie kreski poziomej.
Sygna³y powy¿sze dotycz¹ wszystkich kierunków jazdy
pojazdów, dla których s¹ przeznaczone i mog¹ byæ nadawane tylko w nastêpuj¹cej sekwencji:
sygna³ w kszta³cie kreski poziomej → sygna³ w kszta³cie kreski poziomej i dwóch kropek poziomo → sygna³ w kszta³cie
kreski pionowej → sygna³ w kszta³cie dwóch kropek poziomo → sygna³ w kszta³cie kreski poziomej

Sygna³y dla kieruj¹cych autobusami nadawane s¹ przez
sygnalizatory trójkomorowe SB o uk³adzie komór i sekwencji nadawanych sygna³ów jak na rys. 4.7.1 z umieszczon¹
u góry bia³¹ tabliczk¹ z czarnym napisem “BUS”. Dopuszcza siê zastosowanie komory sygnalizacyjnej, o takiej
samej œrednicy jak pozosta³e komory w sygnalizatorze, z bia³ym napisem “BUS” na czarnym tle.

ta jest na nastêpuj¹cych cechach charakterystycznych:
– przeznaczeniu,
– powtarzalnoœci pracy,
– trwa³oœci instalacji,
– wspó³pracy z innymi sygnalizacjami.
Ze wzglêdu na przeznaczenie sygnalizacji wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce ich rodzaje:
– sygnalizacja na skrzy¿owaniu,
– sygnalizacja ostrzegawcza,
– sygnalizacja na przejazdach tramwajowych,
– sygnalizacja okreœlaj¹ca sposób korzystania z pasa ruchu,
– sygnalizacja dla ruchu wahad³owego,
– sygnalizacja w miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych,
– sygnalizacja przy wjazdach na ruchome mosty i promy,
– sygnalizacja na przejazdach kolejowych,
– sygnalizacja dla pieszych i rowerzystów,
– sygnalizacja dla kieruj¹cych tramwajami,
– sygnalizacja dla kieruj¹cych autobusami.
Wy¿ej wymienione sygnalizacje mog¹ byæ stosowane na:
– skrzy¿owaniach i odcinkach dróg,
– przejœciach dla pieszych,
– przejazdach dla rowerzystów.
Ze wzglêdu na powtarzalnoœæ pracy sygnalizacji wyró¿nia
siê sygnalizacjê:
– cykliczn¹,
– acykliczn¹,
– wzbudzan¹.
Ze wzglêdu na trwa³oœæ instalacji wyró¿nia siê sygnalizacjê:
– sta³¹,
– tymczasow¹,
– przenoœn¹.
Ze wzglêdu na wspó³pracê z innymi sygnalizacjami
wyró¿nia siê sygnalizacjê:
– odosobnion¹,
– skoordynowan¹.

5.2. Podzia³ ze wzglêdu na przeznaczenie
5.2.1. Sygnalizacja na skrzy¿owaniu
Rys. 4.7.1. Sygnalizator SB z sekwencj¹ sygna³ów dla kieruj¹cych
autobusami
*) Tabliczka z napisem “BUS” lub komora sygnalizacyjna z bia³ym napisem “BUS”.

Sygnalizacja na skrzy¿owaniu jest to sygnalizacja przeznaczona do sterowania co najmniej dwoma strumieniami
kolizyjnymi pojazdów przy pomocy sygnalizatorów ogólnych lub kierunkowych.
5.2.2. Sygnalizacja ostrzegawcza

5. Rodzaje sygnalizacji
5.1. Zasady podzia³u sygnalizacji
Klasyfikacja drogowych sygnalizacji œwietlnych
okreœlaj¹ca dopuszczalne rodzaje sygnalizacji opar-

Sygnalizacja ostrzegawcza jest to sygnalizacja zlokalizowana na skrzy¿owaniach, przejœciach dla
pieszych poza skrzy¿owaniami i innych miejscach
szczególnie niebezpiecznych, które jednak nie kwalifikuj¹ siê jeszcze do zainstalowania sygnalizacji
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pe³nej (trójbarwnej). Szczególnymi przypadkami sygnalizacji ostrzegawczej s¹:
– przejœcia aktywne (znak D-6 w po³¹czeniu z sygnalizatorem nadaj¹cym sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy),
– sygnalizatory ostrzegaj¹ce o pieszych na niewidocznych dla kieruj¹cych przejœciach dla pieszych (jednokomorowy sygnalizator nadaj¹cy sygna³ ¿ó³ty
migaj¹cy z symbolem id¹cego pieszego),
– ¿ó³te œwiat³a ostrzegawcze nadaj¹ce sygna³y sta³e,
migaj¹ce lub w postaci fali œwietlnej, umieszczane
na barierach ograniczaj¹cych powierzchniê drogi
dostêpn¹ dla ruchu pojazdów.
5.2.3. Sygnalizacja na przejazdach tramwajowych
Sygnalizacja na przejazdach tramwajowych przeznaczona
jest dla kieruj¹cych pojazdami, których tor jazdy przecina
siê z przejazdem tramwajowym.
5.2.4. Sygnalizacja okreœlaj¹ca sposób korzystania z
pasa ruchu
Sygnalizacja okreœlaj¹ca sposób korzystania z pasa
ruchu jest to sygnalizacja przeznaczona do sterowania
dostêpnoœci¹ danego pasa ruchu oraz kierunkami ruchu
na nim obowi¹zuj¹cymi w danym czasie.

5.2.9. Sygnalizacja dla pieszych
Sygnalizacja dla pieszych jest to sygnalizacja zlokalizowana w miejscach przejœæ dla pieszych, w poprzek
jezdni lub torowiska tramwajowego poza skrzy¿owaniami i przeznaczona do sterowania kolizyjnymi
strumieniami pojazdów lub tramwajów oraz pieszych.
5.2.10. Sygnalizacja dla rowerzystów
Sygnalizacja dla rowerzystów jest to sygnalizacja zlokalizowana w miejscach przejazdów dla rowerzystów,
w poprzek jezdni lub torowiska tramwajowego poza
skrzy¿owaniami i przeznaczona do sterowania kolizyjnymi strumieniami pojazdów lub tramwajów oraz
rowerzystów.
5.2.11. Sygnalizacja dla pieszych i dla rowerzystów
Sygnalizacja dla pieszych i dla rowerzystów jest to
sygnalizacja zlokalizowana w miejscach przejœæ dla
pieszych i wyznaczonych wspólnie z nimi przejazdów
w poprzek jezdni lub torowiska tramwajowego na
skrzy¿owaniach i poza skrzy¿owaniami i przeznaczona
do sterowania kolizyjnymi strumieniami pojazdów lub
tramwajów oraz pieszych i rowerzystów.
5.2.12. Sygnalizacja dla kieruj¹cych tramwajami

5.2.5. Sygnalizacja dla ruchu wahad³owego
Sygnalizacja dla ruchu wahad³owego jest to sygnalizacja
zlokalizowana na zwê¿onym odcinku drogi, na którym nie
jest mo¿liwy jednoczesny ruch pojazdów w obu kierunkach.
5.2.6. Sygnalizacja w miejscu wyjazdu pojazdów
uprzywilejowanych
Sygnalizacja w miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych przeznaczona jest do okresowego
zatrzymywania wszystkich pojazdów na drodze w celu
umo¿liwienia bezpiecznego i sprawnego wyjazdu na
tê drogê pojazdom uprzywilejowanym.
5.2.7. Sygnalizacja przy wjazdach na ruchome
mosty i promy
Sygnalizacja przy wjazdach na ruchome mosty i promy
przeznaczona jest do informowania kieruj¹cych
pojazdami o zezwoleniu na wjazd lub zakazie wjazdu
na ruchomy most lub prom.
5.2.8. Sygnalizacja na przejazdach kolejowych
Sygnalizacja na przejazdach kolejowych przeznaczona jest
do zatrzymywania wszystkich strumieni ruchu przemieszczaj¹cych siê wzd³u¿ drogi na czas zwi¹zany z
przejazdem poci¹gu, którego tor przecina drogê.

Sygnalizacja dla kieruj¹cych tramwajami jest to sygnalizacja zlokalizowana w miejscu przeciêcia jezdni lub jej
czêœci przez tory tramwajowe i przeznaczona do sterowania ruchem co najmniej dwóch strumieni kolizyjnych:
pojazdów i tramwajów. Je¿eli w pobli¿u przeciêcia jezdni
przez tory tramwajowe znajduje siê przejœcie dla pieszych
lub przejazd dla rowerzystów, sygnalizacja dla tramwajów
steruje dodatkowo strumieniami pieszych i rowerzystów.
Je¿eli tory tramwajowe przecinaj¹ jezdniê w obrêbie skrzy¿owania, wówczas sygnalizacja dla tramwajów musi byæ
w³¹czona w sygnalizacjê kieruj¹c¹ ruchem pojazdów i
pieszych na skrzy¿owaniu. Je¿eli na pewnym odcinku
torowisko jest wspólne dla obu kierunków, sygnalizacja dla kieruj¹cych tramwajami steruje ruchem
przeciwbie¿nym na odcinku jednotorowym.
5.2.13. Sygnalizacja dla kieruj¹cych autobusami
Sygnalizacja dla kieruj¹cych autobusami jest to sygnalizacja przeznaczona dla pojazdów samochodowych
komunikacji publicznej poruszaj¹cych siê po wydzielonych dla nich pasach ruchu i zlokalizowana w
miejscach przecinania siê strumieni ruchu na tych pasach z innymi, dowolnymi strumieniami kolizyjnymi.
Je¿eli miejsce kolizji znajduje siê w obrêbie skrzy¿owania, sygnalizacja dla kieruj¹cych autobusami stanowi
czêœæ sygnalizacji ogólnej na skrzy¿owaniu.
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5.4. Podzia³ ze wzglêdu
na trwa³oœæ instalacji

5.3. Podzia³ ze wzglêdu na powtarzalnoœæ pracy
5.3.1. Sygnalizacja cykliczna
Sygnalizacja cykliczna jest to sygnalizacja, w której
ka¿dy realizowany program posiada swoj¹ ustalon¹
sekwencjê faz, a opisuj¹ca je struktura programu jest
powtarzana w ka¿dym cyklu tego programu.
Sygnalizacja cykliczna dzieli siê na:
– cykliczn¹ sta³oczasow¹,
– cykliczn¹ zmiennoczasow¹ (akomodacyjn¹).
Program sygnalizacji cyklicznej sta³oczasowej
charakteryzuje siê sta³¹ d³ugoœci¹ cyklu i niezmiennymi
d³ugoœciami i kolejnoœci¹ poszczególnych faz. Wyró¿nia
siê sygnalizacjê cykliczn¹ sta³oczasow¹ jedno- i
wieloprogramow¹.
W sygnalizacji wieloprogramowej ka¿dy program ma
swoj¹ ustalon¹ d³ugoœæ cyklu oraz d³ugoœci i sekwencje
poszczególnych faz. Wybór programu mo¿e odbywaæ siê
zgodnie z u³o¿onym wczeœniej harmonogramem pracy
(wybór zale¿ny od czasu) lub w zale¿noœci od wybranych
charakterystyk ruchu (wybór zale¿ny od ruchu).
W sygnalizacji cyklicznej zmiennoczasowej ustalana
jest pewna mo¿liwa sekwencja faz, zaœ czasy trwania
wybranych faz s¹ zmienne od 5 do n sekund i zale¿¹ od
chwilowych charakterystyk ruchu.
5.3.2. Sygnalizacja acykliczna
Sygnalizacja acykliczna charakteryzuje siê tym, ¿e realizuje sterowanie wed³ug dowolnie zmiennych sekwencji faz.
Jest ona w pe³ni zale¿na od ruchu, fazy mog¹ byæ w niej
tworzone na bie¿¹co (z pomijaniem pewnych faz w³¹cznie), a ich d³ugoœæ jest zmienna i zale¿y od okreœlonych
charakterystyk ruchu.
Rodzajem sygnalizacji acyklicznej jest sygnalizacja wzbudzana, która charakteryzuje siê prac¹ wed³ug
nastêpuj¹cego uk³adu:
stan ustalony → stan wzbudzenia → stan ustalony

Stan ustalony sygnalizacji polega na ci¹g³ym nadawaniu na ka¿dym sygnalizatorze ustalonego sygna³u
sta³ego lub przerywanego; mo¿liwa jest sytuacja, gdy
na pewnych sygnalizatorach sygna³ nie jest nadawany w ogóle.
W stanie ustalonym mo¿e byæ nadawany sygna³ ostrzegawczy lub sygna³ czerwony na wszystkich sygnalizatorach
albo zielony dla okreœlonych grup sygnalizacyjnych wzajemnie niekolizyjnych i czerwony dla grup pozosta³ych.
Stan wzbudzenia jest to stan pracy sygnalizacji cyklicznej
lub acyklicznej wywo³any zg³oszeniem siê co najmniej jednego z wybranych strumieni ruchu. Po obs³udze
wszystkich zg³oszonych strumieni sygnalizacja wzbudzana powraca do stanu ustalonego lub, przy du¿ej
liczbie zg³oszeñ, przechodzi do pracy cyklicznej.

5.4.1. Sygnalizacja sta³a
Sygnalizacja sta³a jest to sygnalizacja przeznaczona
do sterowania ruchem w okreœlonym miejscu przy
nieograniczonym okresie u¿ytkowania.
5.4.2. Sygnalizacja tymczasowa
Sygnalizacja tymczasowa jest to sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem w danym miejscu tylko
przez ustalony czas w zwi¹zku z przejœciowymi zmianami
w rozk³adzie wielkoœci lub przebiegu strumieni ruchu.
Sygnalizacje tymczasowe stosuje siê przede wszystkim
do sterowania ruchem na skrzy¿owaniach oraz do sterowania ruchem wahad³owym na tymczasowych
przewê¿eniach drogi; mog¹ byæ one jednak stosowane
w innych sytuacjach, zgodnie z podzia³em przedstawionym w pkt. 5.2.
Rodzajem sygnalizacji tymczasowej jest sygnalizacja
przenoœna, ustawiana na chodnikach lub poboczach w
sposób umo¿liwiaj¹cy jej przemieszczanie.

5.5. Podzia³ ze wzglêdu na wspó³pracê
z innymi sygnalizacjami
5.5.1. Sygnalizacja odosobniona
Sygnalizacja odosobniona jest to sygnalizacja steruj¹ca ruchem w danym miejscu w sposób niezale¿ny od
jakiejkolwiek innej sygnalizacji. Sygnalizacja odosobniona mo¿e jednak pracowaæ w systemie sterowania
ruchem i jest wówczas zale¿na od centrum sterowania.
5.5.2. Sygnalizacja skoordynowana
Sygnalizacja skoordynowana jest to sygnalizacja steruj¹ca ruchem w sposób powi¹zany z prac¹ co najmniej
jednej z s¹siaduj¹cych sygnalizacji, polegaj¹cy na zachowaniu za³o¿onych przesuniêæ fazowych (offsetów)
na kolejnych skrzy¿owaniach. Wyró¿nia siê sygnalizacje skoordynowane liniowo (w przypadku wzajemnych
powi¹zañ sygnalizacji po³o¿onych w ci¹gu komunikacyjnym) oraz sygnalizacje skoordynowane obszarowo
(w przypadku powi¹zañ sygnalizacji w uk³adzie sieciowym). Koordynacja sygnalizacji w ci¹gu lub w sieci realizowana jest wed³ug planów sygnalizacji
zawieraj¹cych zestawy programów wraz z harmonogramem pracy oraz charakterystyki wzajemnych powi¹zañ czasowych sygnalizacji s¹siednich (zestawy
przesuniêæ fazowych). Sygnalizacja skoordynowana,
której sposób pracy oraz charakterystyki realizowanych programów okreœlane s¹ na bie¿¹co na pod-
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stawie ogólnej analizy sytuacji w pewnym obszarze jest
sygnalizacj¹ pracuj¹c¹ wed³ug algorytmu sterowania
obszarowego zale¿nego od ruchu.

6. Ocena koniecznoœci stosowania sygnalizacji
6.1. Zasady ogólne
Ocena koniecznoœci zastosowania sygnalizacji œwietlnej
powinna byæ przeprowadzona w trakcie prac studialnych
dotycz¹cych danego skrzy¿owania lub ci¹gu komunikacyjnego albo te¿ w ramach analiz bezpieczeñstwa i
warunków ruchu dla sieci drogowej. Ocenê tak¹ nale¿y
w ka¿dym przypadku odnieœæ do konkretnej sytuacji
drogowej i ruchowej z uwzglêdnieniem jej specyfiki, zaœ
sformu³owane wnioski powinny byæ konsekwencj¹:
– za³o¿onych celów wprowadzania sygnalizacji,
– analizy mo¿liwoœci zastosowania innych dostêpnych œrodków organizacji ruchu dla uzyskania
zak³adanego celu,
– analizy mo¿liwoœci i przewidywanych efektów przebudowy lub modernizacji skrzy¿owania,
– ogólnego bilansu kosztów i korzyœci z wprowadzenia
sygnalizacji.
Wprowadzenie sygnalizacji powinno spowodowaæ poprawê bezpieczeñstwa ruchu, co jest celem nadrzêdnym
i wystarczaj¹cym przy rozpatrywaniu zasadnoœci budowy sygnalizacji; ponadto, sygnalizacja powinna zapewniæ
uzyskanie co najmniej jednego z poni¿szych efektów:
– poprawy warunków ruchu relacji podporz¹dkowanych,
– u³atwieñ dla œrodków komunikacji publicznej lub dla
ruchu pieszego,
– zwiêkszenia efektywnoœci sterowania strumieniami
ruchu na ci¹gach lub w obszarze poprzez w³¹czenie
danego skrzy¿owania do systemu skrzy¿owañ o ruchu sterowanym.
Ka¿dy z wymienionych efektów (niezale¿nie od warunków poprawy bezpieczeñstwa) mo¿e stanowiæ
samodzielny cel wprowadzenia sygnalizacji œwietlnej,
po¿¹dane jest jednak, aby sygnalizacja zapewnia³a
osi¹gniêcie kilku z wymienionych wy¿ej celów.
Ocenê koniecznoœci zastosowania sygnalizacji powinno siê przeprowadziæ w odniesieniu do konkretnego
typu sygnalizacji, albowiem koszty i korzyœci zwi¹zane z zastosowaniem sygnalizacji s¹ œciœle uzale¿nione
od jej rodzaju.
Nale¿y oceniæ przydatnoœæ do za³o¿onego celu wszystkich rodzajów sygnalizacji wymienionych w punkcie
5 i dokonaæ wyboru wariantu najkorzystniejszego w
danych warunkach. Podstaw¹ oceny korzyœci zwi¹zanych z zastosowaniem sygnalizacji jest stopieñ
realizacji za³o¿onych celów.
W zestawieniu kosztów zastosowania sygnalizacji
nale¿y uwzglêdniæ co najmniej:
– opracowanie projektu,

– budowê i wyposa¿enie sprzêtowe,
– eksploatacjê sygnalizacji, tj. utrzymanie sprawnoœci
technicznej, sta³¹ aktualizacjê oprogramowania, nadzór
funkcjonalny i techniczny,
– mo¿liwoœæ wzrostu strat czasu i kosztów eksploatacji
pojazdów,
– zwiêkszenie ryzyka zdarzeñ drogowych charakterystycznych dla sygnalizacji (najechania przód-ty³).
Dodatkowo nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e koszty funkcjonowania sygnalizacji œwietlnej o pracy sta³oczasowej
istotnie rosn¹ w przypadku jej dzia³ania przy ma³ym natê¿eniu ruchu, ze wzglêdu na wzrost strat czasu i kosztów
eksploatacji pojazdów dla wszystkich strumieni oraz
pogorszenie siê dyscypliny uczestników ruchu (mo¿liwoœæ nieprzestrzegania zakazu wjazdu i wejœcia podczas
nadawania sygna³u czerwonego i jego odpowiedników).
Z tego wzglêdu wskazane jest jak najszersze stosowanie
sygnalizacji akomodacyjnej lub zale¿nej od ruchu, która
sama dostosowuje siê do rzeczywistych potrzeb. Je¿eli z
jakichkolwiek wzglêdów nie mo¿na zastosowaæ sygnalizacji akomodacyjnej, konieczne jest takie dobranie
okresów funkcjonowania sygnalizacji oraz jej programów, aby by³y dostosowane do uœrednionego
zapotrzebowania ruchowego. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e po wprowadzeniu w danym miejscu sygnalizacji
œwietlnej uczestnicy ruchu stosunkowo szybko przyzwyczajaj¹ siê do niej, i ka¿de jej wy³¹czenie mo¿e stanowiæ
Ÿród³o dodatkowych zaburzeñ w ruchu i zwiêkszaæ zagro¿enie jego bezpieczeñstwa.
Elementem przydatnym przy podejmowaniu decyzji o
wprowadzeniu sygnalizacji œwietlnej w danym miejscu
mo¿e byæ wynik jednego z pomocniczych kryteriów
punktowych, kwantyfikuj¹cych poszczególne elementy
analizy stanu bezpieczeñstwa i warunków ruchu.
Wynik takiego kryterium nie mo¿e byæ jednak jedynym
czynnikiem rozstrzygaj¹cym.

6.2. Zasady szczegó³owe
6.2.1. Stosowanie sygnalizacji na skrzy¿owaniu
6.2.1.1. Zasady ogólne
Oceniaj¹c koniecznoœæ zastosowania sygnalizacji do sterowania ruchem na skrzy¿owaniu, nale¿y w pierwszej
kolejnoœci sprecyzowaæ cel, jakiemu ma s³u¿yæ zastosowanie sygnalizacji. Nastêpnie nale¿y przeanalizowaæ, czy
mo¿na innymi œrodkami osi¹gn¹æ zak³adane cele, przede
wszystkim przez zmiany w organizacji ruchu lub funkcji
skrzy¿owania, ma³¹ modernizacjê lub przebudowê
skrzy¿owania. Analiza taka wymaga zebrania nastêpuj¹cych danych:
– istniej¹cego i przewidywanego natê¿enia ruchu pojazdów w kilku charakterystycznych okresach doby
i tygodnia,
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– natê¿enia i charakteru ruchu pieszego,
– liczby i rodzaju zdarzeñ drogowych zanotowanych
w rozpatrywanym miejscu.
Ponadto konieczne jest dokonanie oceny warunków ruchu na skrzy¿owaniu, a w szczególnoœci widocznoœci
na wszystkich wlotach, wielkoœci kolejek na wlotach
podporz¹dkowanych, czasów oczekiwania na przejazd
z tych wlotów, oraz mo¿liwoœci dokonania zmian geometrii skrzy¿owania i organizacji ruchu niezbêdnych
do poprawnego rozmieszczenia sygnalizatorów i prawid³owego rozwi¹zania sterowania.
Zastosowanie sygnalizacji œwietlnej jako œrodka poprawy bezpieczeñstwa lub warunków ruchu w danym
miejscu mo¿e byæ uwzglêdniane jedynie wtedy, gdy
jest niemo¿liwe lub ekonomicznie nieuzasadnione osi¹gniêcie za³o¿onych celów innymi dostêpnymi œrodkami organizacji ruchu, np. zmian¹ pierwszeñstwa,
eliminacj¹ wybranych relacji kierunkowych, kanalizacj¹ ruchu pojazdów, zmian¹ lokalizacji przystanków
komunikacji publicznej lub przejœæ dla pieszych.
Stosuj¹c sygnalizacjê na skrzy¿owaniu, nale¿y obj¹æ
ni¹ wszystkie grupy uczestników i wszystkie strumienie ruchu. Nie dopuszcza siê pozostawienia
jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu w
obszarze skrzy¿owania bez sygnalizacji.
6.2.1.2. Stosowanie sygna³u ogólnego i sygna³u
kierunkowego
Rodzaje stosowanych sygna³ów (ogólne lub kierunkowe)
dla kieruj¹cych pojazdami zale¿¹ od geometrii skrzy¿owania, natê¿eñ poszczególnych strumieni ruchu i przyjêtej
metody sterowania. Zaleca siê, aby unikaæ wspólnego
nadawania sygna³u zielonego dla strumieni kolizyjnych o
dopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch, co w
szczególnoœci dotyczy strumieni skrêcaj¹cych w lewo i
strumieni na wprost (oraz na wprost i w prawo) z wlotu
przeciwleg³ego.
Na wlotach o trzech lub wiêcej pasach ruchu nale¿y, w
przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, wydzieliæ
dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo co najmniej jeden
pas ruchu i obowi¹zkowo zastosowaæ sygnalizator kierunkowy dla tego pasa (pasów) ruchu. Na wlotach o
dwóch pasach ruchu przy minimum 20 % udziale pojazdów skrêcaj¹cych w lewo nale¿y dla tych pojazdów
zastosowaæ sygnalizator kierunkowy.
Nie dopuszcza siê, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, stosowania sygna³u ogólnego dla skrêcaj¹cych
w lewo, je¿eli dla pojazdów skrêcaj¹cych przeznaczone s¹
dwa pasy ruchu oraz je¿eli strumieñ pojazdów skrêcaj¹cych by³by strumieniem kolizyjnym z dwoma pasami dla
pojazdów jad¹cych na wprost z wlotu przeciwleg³ego.
Zastosowanie sygna³u kierunkowego dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo jest obowi¹zkowe dla

wlotu oznakowanego znakiem D-1 „droga z pierwszeñstwem” z tabliczk¹ T-6a wskazuj¹c¹ zmianê kierunku
drogi z pierwszeñstwem w lewo, je¿eli na skrzy¿owaniu wystêpuje ruch z kierunku przeciwnego.
Sygnalizator kierunkowy na wlocie trzy lub wiêcej pasowym, z wyznaczonym pasem do skrêcania w lewo,
mo¿e nie byæ stosowany w przypadku:
– wlotów skrzy¿owañ z ruchem wokó³ wyspy,
– wlotu na skrzy¿owanie, na którym nie wystêpuje
ruch z kierunku przeciwnego.
6.2.1.3. Stosowanie sygna³u dopuszczaj¹cego
skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹
Sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹ stosuje siê, je¿eli w czasie, gdy nadawany
jest sygna³ czerwony ogólny, istnieje mo¿liwoœæ bezkolizyjnego ruchu pojazdów skrêcaj¹cych w prawo lub
w lewo. Sygna³u tego nie wolno stosowaæ, gdy do jazdy w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazanym
strza³k¹ przeznaczone s¹ dwa lub wiêcej pasów ruchu.
Sygna³ stosuje siê w szczególnoœci:
– na skrzy¿owaniach trójwlotowych dla skrêcaj¹cych
w prawo z drogi, której kierunek ma kontynuacjê
na skrzy¿owaniu,
– na skrzy¿owaniach, na których na innych wlotach
zastosowano sygnalizatory kierunkowe i istnieje mo¿liwoœæ nadawania sygna³u zezwalaj¹cego na skrêcanie w prawo w czasie, gdy na kierunku poprzecznym
nadawany jest sygna³ do skrêcania w lewo i zabronione jest zawracanie.
6.2.2. Stosowanie sygnalizacji ostrzegawczej
Sygnalizacjê ostrzegawcz¹ stosuje siê w miejscach, gdzie
wystêpuje potrzeba wzmo¿enia ostro¿noœci ze strony
wszystkich uczestników ruchu, natomiast miejsca te nie
kwalifikuj¹ siê jeszcze do zainstalowania pe³nej sygnalizacji. Sygnalizacja ostrzegawcza w postaci urz¹dzeñ
nadaj¹cych sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy mo¿e byæ stosowana
na skrzy¿owaniach i na odcinkach dróg, jej budowê nale¿y jednak poprzedziæ szczególnie starann¹ analiz¹
warunków ruchu i przewidywanych zachowañ kieruj¹cych, którzy s¹ zwykle przyzwyczajeni do reagowania
na sygnalizacjê trójbarwn¹. Analiza musi uwzglêdniaæ
tak¿e koszt budowy, który w takim przypadku jest porównywalny z kosztem budowy pe³nej sygnalizacji.
Sygna³ ostrzegawczy po³¹czony ze znakiem D-6
zainstalowanym nad przejœciem dla pieszych, tzw.
przejœcie aktywne stosuje siê w miejscach o du¿ym
zagro¿eniu bezpieczeñstwa (brak widocznoœci,
usytuowanie przejœcia na drodze o znacznym natê¿eniu ruchu, potr¹cenia pieszych itp.). Stosowanie
sygna³u ostrzegawczego ³¹cznie ze znakiem D-6
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w przypadku przejœæ przez drogi dwukierunkowe o co
najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku oraz
drogi dwujezdniowe poza obszarem zabudowanym jest
dopuszczalne w wyj¹tkowych okolicznoœciach. W takich przypadkach nale¿y raczej zastosowaæ sygnalizacjê
wzbudzan¹ lub pe³n¹, je¿eli przejœcie znajduje siê na
skrzy¿owaniu. Decyzjê o zastosowanych œrodkach nale¿y oprzeæ na analizie bezpieczeñstwa i pomocniczym
kryterium punktowym zawartym w punkcie 6.3.3.
Sygnalizacjê ostrzegawcz¹ w postaci ¿ó³tego sygna³u
migaj¹cego z sylwetk¹ id¹cego pieszego nale¿y stosowaæ na skrzy¿owaniach z sygnalizacj¹, na których
wskutek warunków przestrzennych kieruj¹cy opuszczaj¹cy skrzy¿owanie mo¿e nie spostrzec przechodz¹cych
pieszych, np. przy ciasnej zabudowie, odsuniêtych lub
zas³oniêtych przejœciach.
Stosowanie sygnalizacji ostrzegawczej w postaci ¿ó³tych sygna³ów migaj¹cych pojedynczych lub w postaci
fali œwietlnej jest obowi¹zkowe w przypadku zajêcia
czêœci powierzchni przeznaczonej normalnie dla ruchu
pojazdów. Wybrany rodzaj stosowanych sygna³ów (pojedynczy lub fala) zale¿y od usytuowania zapór
drogowych wygradzaj¹cych powierzchniê wy³¹czon¹
z ruchu w stosunku do osi pasa ruchu lub drogi i wielkoœci obci¹¿enia ruchowego. W przypadku du¿ego
natê¿enia ruchu lub zapór ustawianych na drogach
dwujezdniowych stosowanie fali œwietlnej jest obowi¹zkowe. Sygna³u ostrzegawczego w postaci fali œwietlnej
mo¿na nie stosowaæ w przypadku zajêcia czêœci jezdni
na drogach lokalnych lub osiedlowych, na których natê¿enie ruchu jest znikome, a w okresie od zmroku do
œwitu lub w przypadku zmniejszonej przejrzystoœci
powietrza zapewniona jest dostateczna widocznoœæ
przeszkody z minimum 20 m.
6.2.3. Stosowanie sygnalizacji okreœlaj¹cej sposób
korzystania z pasa ruchu
Sygnalizacjê okreœlaj¹c¹ sposób korzystania z pasa ruchu stosuje siê na jezdniach wielopasowych o zmiennej
strukturze kierunkowej ruchu oraz w przypadku koniecznoœci wy³¹czenia ruchu na danym pasie.
6.2.4. Stosowanie sygnalizacji
dla ruchu wahad³owego
Stosowanie sygnalizacji dla ruchu wahad³owego jest
konieczne na zwê¿onych odcinkach dróg, na których
niemo¿liwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w obu
kierunkach, a ponadto zachodzi co najmniej jeden z
poni¿szych warunków:
– d³ugoœæ zwê¿onego odcinka drogi jest wiêksza ni¿
50 m przy natê¿eniu ruchu równym co najmniej 500
pojazdów na godzinê w ka¿dym kierunku,
– wystêpuje zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu z innych
powodów (np. pochylenia pod³u¿ne),

– niezastosowanie sygnalizacji uniemo¿liwi przejazd
pojazdom zobowi¹zanym do udzielenia pierwszeñstwa.
6.2.5. Stosowanie sygnalizacji w miejscach wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych
Stosowanie sygnalizacji w miejscach wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uzasadnia ka¿dy z
nastêpuj¹cych wzglêdów:
– brak odpowiedniej widocznoœci pojazdów uprzywilejowanych wyje¿d¿aj¹cych na drogê,
– po³o¿enie bramy wyjazdowej bezpoœrednio przy drodze,
– du¿e natê¿enie ruchu pojazdów na drodze, na któr¹
wyje¿d¿aj¹ pojazdy uprzywilejowane.
6.2.6. Stosowanie sygnalizacji przy wjazdach na
ruchome mosty i promy
Stosowanie sygnalizacji œwietlnej przy wjazdach na
ruchome mosty i promy, wskazuj¹cej zezwolenie na
wjazd lub zakaz wjazdu, jest obowi¹zkowe.
6.2.7. Stosowanie sygnalizacji
na przejazdach kolejowych
Zasady stosowania sygnalizacji œwietlnej na przejazdach
kolejowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
6.2.8. Stosowanie sygnalizacji
dla pieszych i rowerzystów
Koniecznoœæ stosowania sygnalizacji dla pieszych lub
dla rowerzystów mog¹ uzasadniaæ nastêpuj¹ce czynniki:
– du¿e natê¿enie ruchu pojazdów istotnie wyd³u¿aj¹ce czas oczekiwania pieszych lub rowerzystów na
mo¿liwoœæ bezpiecznego przejœcia lub przejazdu,
– znaczna liczba zdarzeñ drogowych z udzia³em pieszych lub rowerzystów albo wystêpowanie innych
czynników zagra¿aj¹cych ich bezpieczeñstwu, np.
brak widocznoœci,
– znaczne natê¿enie ruchu pieszych lub rowerzystów,
– udzia³ osób niepe³nosprawnych lub dzieci wœród pieszych, szczególnie przy podwy¿szonej prêdkoœci na
drodze.
W przypadku przejœæ lub przejazdów przez torowiska
tramwajowe dodatkowym czynnikiem mog¹cym uzasadniaæ potrzebê zastosowania sygnalizacji jest du¿a
czêstotliwoœæ kursowania oraz utrudnione hamowanie tramwaju. W ka¿dym przypadku sygnalizacji dla
pieszych lub dla rowerzystów konieczne jest przeanalizowanie mo¿liwoœci zastosowania wspólnego przejœcia i przejazdu.
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6.2.9. Stosowanie sygnalizacji dla kieruj¹cych
tramwajami
Stosowanie sygnalizacji œwietlnej dla kieruj¹cych tramwajami wynika bezpoœrednio z zastosowania sygnalizacji
ogólnej, je¿eli torowisko tramwajowe znajduje siê w obszarze skrzy¿owania. Je¿eli tory tramwajowe przecinaj¹
jezdniê lub ci¹gi pieszo–rowerowe, uzasadnieniem zastosowania sygnalizacji w takich miejscach mog¹ byæ
nastêpuj¹ce czynniki:
– niedostateczna widocznoœæ nadje¿d¿aj¹cego tramwaju
przez kieruj¹cych pojazdami lub pieszych i rowerzystów,
– znaczna liczba zdarzeñ drogowych miedzy tramwajami i pojazdami lub pieszymi (rowerzystami),
– du¿y iloczyn natê¿eñ ruchu strumieni kolizyjnych.
Sygna³y ogólne, nadawane przez sygnalizator ST stosuje siê dla jazdy tramwaju na wprost:
– poza skrzy¿owaniami na przejœciach dla pieszych i
przejazdach dla rowerzystów,
– na skrzy¿owaniach, na których nastêpuje rozwidlenie torów, a podczas przejazdu tramwaju na wprost
wystêpuje kolizja z pojazdami skrêcaj¹cymi z tego
samego wlotu lub z wlotu przeciwleg³ego,
– na skrzy¿owaniach, na których mo¿liwa jest tylko
jazda tramwaju tylko na wprost, przy czym je¿eli podczas przejazdu tramwaju nie wystêpuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu zaleca siê zastosowanie
sygnalizatorów STK.
W pozosta³ych przypadkach stosuje siê sygnalizatory
STK lub STT.
W zale¿noœci od natê¿eñ ruchu obu strumieni kolizyjnych sygnalizacja dla kieruj¹cych tramwajami mo¿e byæ
cykliczna lub wzbudzana. W przypadku, gdy sygnalizacja taka steruje równie¿ innymi strumieniami ruchu,
powinna to byæ sygnalizacja akomodacyjna.
6.2.10. Stosowanie sygnalizacji dla kieruj¹cych
autobusami
Stosowanie sygnalizacji dla kieruj¹cych autobusami
ograniczone jest w zasadzie do skrzy¿owañ i wynika z
zasad sterowania ruchem okreœlonych dla poszczególnych przypadków. Je¿eli pasy ruchu wydzielone dla
kieruj¹cych autobusami przecinaj¹ ci¹gi pieszo - rowerowe lub wydzielone torowiska tramwajowe poza
skrzy¿owaniami, uzasadnieniem stosowania sygnalizacji dla kieruj¹cych autobusami w takich miejscach mog¹
byæ nastêpuj¹ce czynniki:
– niedostateczna widocznoœæ nadje¿d¿aj¹cych autobusów przez pozosta³ych uczestników ruchu,
– du¿a liczba zdarzeñ drogowych,
– du¿y iloczyn natê¿enia ruchu strumieni kolizyjnych.
Zaleca siê, aby sygnalizacja dla kieruj¹cych autobusami by³a sygnalizacj¹ akomodacyjn¹.

6.3. Pomocnicze kryterium punktowe
dla oceny potrzeby zastosowania
sygnalizacji œwietlnej
6.3.1. Zasady ogólne
Pomocnicze kryterium punktowe stanowi element wspomagaj¹cy w procesie analizy potrzeby zastosowania
sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu lub na przejœciu
dla pieszych poza skrzy¿owaniem. Opiera siê ono na
liczbowych ocenach bezpieczeñstwa i warunków ruchu
pieszych i pojazdów. Wymienione dwa czynniki nie wyczerpuj¹ pe³nego zestawu elementów koniecznych do
uwzglêdnienia w analizie potrzeby zastosowania sygnalizacji œwietlnej, dlatego te¿ niniejsze kryterium nie mo¿e
zastêpowaæ ca³oœciowej analizy wykonywanej wed³ug
zasad podanych w punkcie 6.1.
W opisywanym kryterium ostateczna opinia dotycz¹ca
potrzeby zastosowania sygnalizacji œwietlnej formu³owana jest jako kryterium ³¹czne w oparciu o sumê
punktów uzyskanych z kryteriów cz¹stkowych. Danymi wyjœciowymi dla tych kryteriów s¹:
a) w odniesieniu do skrzy¿owañ:
– natê¿enie ruchu pojazdów i tramwajów,
– obci¹¿enie ruchem pieszych,
– widocznoœæ na skrzy¿owaniu,
– zdarzenia drogowe,
b) w odniesieniu do przejœæ dla pieszych poza skrzy¿owaniami:
– obci¹¿enie ruchem pojazdów i ruchem pieszych,
– liczba wypadków z pieszymi.
6.3.2. Kryteria cz¹stkowe dla skrzy¿owañ
6.3.2.1. Natê¿enie ruchu pojazdów
Liczbê punktów w ramach tego kryterium (PI) odczytuje siê z tabeli 6.1 na podstawie:
– sumarycznego ruchu w godzinie szczytu na skrzy¿owaniu,
– natê¿enia ruchu w godzinie szczytu na najs³abiej obci¹¿onym wlocie,
– liczby wlotów i sumarycznej liczby pasów na ca³ym
skrzy¿owaniu.
W przypadku wystêpowania ruchu tramwajowego do
wartoœci sumarycznego ruchu na skrzy¿owaniu wlicza
siê natê¿enie ruchu tramwajów wyra¿one w pojazdach
umownych. Natê¿enie ruchu tramwajów wyra¿one w
poj. umownych/h w zale¿noœci od natê¿enia ruchu
tramwajowego w poc./h - NT podano w tabeli 6.2.
Dla wartoœci z przedzia³u [10 poc./h – 100 poc./h]
wartoœci przeliczone w pojazdach umownych na godzinê mo¿na równie¿ obliczyæ bezpoœrednio ze wzoru:
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[6.3.2.1]

Tabela 6.1.

Liczba punktów w zale¿noœci od natê¿enia i struktury ruchu (PI)

Tabela 6.2.

Przeliczenie natê¿enia ruchu tramwajowego na
pojazdy umowne

6.3.2.3. Widocznoœæ na skrzy¿owaniu
Liczbê punktów w ramach tego kryterium (PIII) odczytuje
siê z tabeli 6.4 w zale¿noœci od wyznaczonego minimalnego stopnia widocznoœci na skrzy¿owaniu – Swmin.
Swmin jest to wartoœæ najmniejsza spoœród wszystkich
stopni widocznoœci Sw i,j, gdzie i,j s¹ dowoln¹ par¹
strumieni kolizyjnych.

Tabela 6.4.

6.3.2.2. Obci¹¿enie ruchem pieszych
Liczbê punktów w ramach tego kryterium (PII) odczytuje
siê z tabeli 6.3 w zale¿noœci od:
– natê¿enia ruchu pieszego w godzinie szczytu wyra¿onego w osobach na godzinê,
– ca³kowitej liczby przejœæ w obrêbie skrzy¿owania,
przy czym osobno nale¿y liczyæ przejœcie oddzielone
azylem dla pieszych w postaci elementów wzniesionych
nad poziom jezdni (wysepki, pas dziel¹cy jezdni itp.).
Tabela 6.3.

Liczba punktów w zale¿noœci od ruchu pieszego (PII)

Liczba punktów w zale¿noœci od stopnia
widocznoœci (PIII)

Przyjmuj¹c, ¿e j oznacza strumieñ z pierwszeñstwem
wzglêdem strumienia i, procedura okreœlania Swi,j jest
nastêpuj¹ca:
a) z tabeli 6.5 uwzglêdniaj¹c prêdkoœæ projektow¹ na
drodze, z której wyje¿d¿a strumieñ i odczytuje siê
normatywn¹ odleg³oœæ bezpiecznego zatrzymania
wyra¿on¹ w [m],
b) ze wzoru:

[6.3.2.2]

gdzie:
vj - prêdkoœæ projektowa na drodze wyjazdowej dla
strumienia j,
vi - prêdkoœæ projektowa na drodze wyjazdowej dla
strumienia i,
wyznacza siê normatywn¹ odleg³oœæ bezpiecznego zatrzymania wyra¿on¹ w [m] dla strumienia z pierwszeñstwem,
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Tabela 6.5.

6.3.3. Kryteria cz¹stkowe dla przejœæ
poza skrzy¿owaniami

Normatywne odleg³oœci bezpiecznego
zatrzymania

6.3.3.1. Obci¹¿enie ruchem pojazdów
i ruchem pieszych
Liczbê punktów w ramach tego kryterium (P V) przyjmuje siê w oparciu o podane w tabeli 6.7 zakresy
wartoœci obci¹¿enia przejœcia, czyli iloczynu liczby pieszych przechodz¹cych w godzinie szczytu (w tysi¹cach
osób/h) oraz liczby pojazdów umownych przeje¿d¿aj¹cych przez przekrój drogi w tym okresie.
Tabela 6.7.

c) z obserwacji sytuacji na skrzy¿owaniu okreœla siê
rzeczywiste wartoœci widocznoœci na skrzy¿owaniu
dla obu strumieni okreœlone nastêpuj¹co:
– jest to odleg³oœæ od punktu kolizji do takiego najdalszego punktu na wlocie dojazdowym i, z którego widoczny jest ca³y odcinek dojazdowy
strumienia j o d³ugoœci ,
– jest to odleg³oœæ od punktu kolizji do takiego najdalszego punktu na wlocie dojazdowym j, z którego widoczny jest ca³y odcinek dojazdowy
strumienia i o d³ugoœci ,
d) ze wzoru:

[6.3.2.3]

Liczba punktów w zale¿noœci od obci¹¿enia
przejœcia (PV)

6.3.3.2. Liczba wypadków z pieszymi
Liczbê punktów dla tego kryterium (PVI) ustala siê na podstawie tabeli 6.8 w zale¿noœci od liczby wypadków z pieszymi w rejonie przejœcia w okresie ostatnich 24
miesiêcy. Je¿eli jednak w tym okresie wyst¹pi³y zmiany warunków ruchu istotnie zmieniaj¹ce bezpieczeñstwo pieszych, do analizy nale¿y przyj¹æ tylko dane za
ostatnie 12 miesiêcy.
Tabela 6.8.

oblicza siê stopieñ widocznoœci dla danej pary strumieni kolizyjnych i oraz j.

Liczba punktów w zale¿noœci od wypadków
z pieszymi (PVI)

6.3.2.4. Zdarzenia drogowe

.

Liczbê punktów w ramach tego kryterium (PIV) odczytuje siê z tabeli 6.6 w zale¿noœci od liczby zdarzeñ drogowych uznawanych za charakterystyczn¹ dla braku
sygnalizacji tj. najechañ prostopad³ych i najechañ na
pieszych, jakie mia³y miejsce w okresie ostatnich 24
miesiêcy. Je¿eli jednak w tym okresie mia³y miejsce
zmiany warunków ruchu istotnie wp³ywaj¹ce na jego
bezpieczeñstwo, to do analiz nale¿y przyj¹æ dane tylko
za okres ostatnich 12 miesiêcy.
Tabela 6.6.

Liczba punktów w zale¿noœci od zdarzeñ
drogowych (PIV)

6.3.4. Kryterium ³¹czne
Dla sformu³owania opinii odnoœnie potrzeby zastosowania sygnalizacji œwietlnej na analizowanym skrzy¿owaniu
lub przejœciu dla pieszych po³o¿onym poza obszarem
skrzy¿owania konieczne jest obliczenie odpowiednich
sum punktowych z kryteriów cz¹stkowych:
– PI +PII + PIII + PIV – dla skrzy¿owañ,
– PV + PVI – dla przejœæ dla pieszych poza skrzy¿owaniami.
Tak wyznaczona suma punktów z kryteriów cz¹stkowych o wartoœci mniejszej ni¿ 50 uzasadnia stwierdzenie, ¿e analizowane w kryterium czynniki nie wskazuj¹ potrzeby zastosowania sygnalizacji œwietlnej.
Dla sumy punktów wiêkszej ni¿ 100 mo¿na przyj¹æ,
¿e analizowane czynniki uzasadniaj¹ potrzebê zastosowania sygnalizacji œwietlnej.
W przypadku wartoœci sumy z przedzia³u od 50 do 100
punktów mo¿na przyj¹æ, ¿e uwzglêdniane w kryterium
czynniki nie wskazuj¹ jednoznacznie ani koniecznoœci,
ani braku potrzeby zainstalowania sygnalizacji.
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Rys. 7.1.3. Symbole graficzne sygnalizatorów:

7. Zasady lokalizacji i umieszczania
sygnalizatorów
7.1. Zasady ogólne
Ka¿dy strumieñ ruchu powinien mieæ jednoznacznie
przyporz¹dkowan¹ grupê sygnalizacyjn¹, jedna grupa
mo¿e jednak sterowaæ kilkoma strumieniami ruchu.
Sygnalizatory danej grupy sygnalizacyjnej powinny byæ
tak zlokalizowane na planie sytuacyjnym i w taki sposób
umieszczone w przestrzeni, aby zapewniona by³a
odpowiednia widocznoœæ i czytelnoœæ nadawanych
sygna³ów dla wszystkich uczestników ruchu ze
strumieni, dla których te sygna³y s¹ przeznaczone.
Lokalizacja sygnalizatorów powinna byæ dostosowana do:
– geometrii skrzy¿owania lub drogi,
– organizacji ruchu,
– liczby, rodzajów i torów strumieni ruchu,
– za³o¿onego sposobu sterowania ruchem, np. sterowania
wlotami lub sterowania strumieniami ruchu.
Umieszczenie sygnalizatora w przestrzeni powinno byæ
zgodne z przyjêt¹ lokalizacj¹ oraz warunkami technicznymi umieszczania sygnalizatorów. Dla celów
projektowych i ewidencyjnych nale¿y stosowaæ symbole graficzne sygna³ów i sygnalizatorów przedstawione
na rysunkach 7.1.1 — 7.1.3. Sygna³y mo¿na równie¿
przedstawiaæ w postaci wydruku barwnego.
Rys. 7.1.1. Symbole graficzne sygna³ów:

a)
b)
c)
d)

a) sygna³ czerwony
b) sygna³ czerwony migaj¹cy
c) sygna³ czerwony z ¿ó³tym
d) sygna³ ¿ó³ty
e) sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy
f) sygna³ zielony
g) sygna³ zielony migaj¹cy
h) brak sygna³u
Rys. 7.1.2. Symbole graficzne lokalizacji sygnalizatorów:

a) poza jezdni¹

b) nad jezdni¹

sygnalizator ogólny
sygnalizator pomocniczy Ø 100 (90) mm
sygnalizatory kierunkowe
sygnalizator z sygna³em dopuszczaj¹cym skrêcanie
w kierunku wskazanym strza³k¹
e) sygnalizator dla pieszych
f) sygnalizator dla tramwajów
g) sygnalizatory kierunkowe dla tramwajów
h) sygnalizatory dla autobusów
i) sygnalizator dla rowerzystów
j) jednokomorowy sygnalizator ostrzegawczy z ¿ó³t¹
migaj¹c¹ sylwetk¹ pieszego
k) sygnalizator pó³okr¹g³y dla pieszych
l) sygnalizator jednokomorowy
m) sygnalizator z ekranem kontrastowym
n) detektor wbudowany w nawierzchniê
o) detektor nadjezdniowy
p) przycisk dla pieszych (rowerzystów)
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7.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów na
drodze

7.2.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów w
stosunku do drogi

7.2.1. Warunki techniczne umieszczania sygnalizatorów

Sygnalizatory nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby by³y
widoczne przez kieruj¹cych z odleg³oœci co najmniej 60
m w osi drogi dla relacji na wprost. Sygnalizatory dla
relacji w prawo lub w lewo mog¹ byæ widoczne z mniejszej
odleg³oœci, jednak nie mniejszej ni¿ 30 m.
Zarówno sygnalizatory, jak i konstrukcje wsporcze nie
powinny ograniczaæ skrajni drogi, skrajni wydzielonego
torowiska tramwajowego, skrajni pionowej chodnika, a
tak¿e szerokoœci chodnika i przejœcia. Zasady umieszczania sygnalizatorów w stosunku do drogi, jednolite dla
wszystkich rodzajów sygnalizatorów, podano w tabelach
7.1 i 7.2 i pokazano na rysunkach 7.2.1 i 7.2.2.
Zaleca siê, aby w miarê mo¿liwoœci stosowaæ na jednym
skrzy¿owaniu jednakow¹ skrajniê pionow¹ dla sygnalizatorów podwieszanych nad jezdni¹.
W celu zapewnienia dobrej widocznoœci sygna³ów nale¿y:
– sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok jezdni
odchylaæ o k¹t 5 do 10O w stronê jezdni, jak pokazano na rysunku 7.2.1,
– sygnalizatory podwieszone nad jezdni¹ pochylaæ w
kierunku nadje¿d¿aj¹cych pojazdów o k¹t 5 do 10O
w stosunku do p³aszczyzny prostopad³ej do osi drogi, jak pokazano na rysunku 7.2.1; je¿eli sygnalizator ma nastawialne komory, warunek ten dotyczy
poszczególnych komór.

Sygnalizatory mocuje siê na odpowiednich konstrukcjach
wsporczych, które powinny byæ usytuowane poza jezdni¹
(na poboczu, chodniku lub na wysepce wyodrêbnionej z
jezdni przy pomocy krawê¿ników). Sygnalizatory mog¹
byæ umieszczone obok jezdni i nad jezdni¹.
Do mocowania sygnalizatorów wykorzystuje siê zarówno
specjalnie do tego ustawione konstrukcje, jak i istniej¹ce
elementy wsporcze, np. s³upy, maszty oœwietleniowe i
trakcyjne, œciany budynków itp.
Sygnalizatory nad jezdni¹ mocuje siê do wysiêgników,
przewieszek lub konstrukcji bramowych; mo¿na do
tego celu wykorzystywaæ równie¿ istniej¹ce obiekty
in¿ynierskie, jak: k³adki, wiadukty itp. W przypadkach
uzasadnionych wymaganiami skrajni i widocznoœci
mo¿na mocowaæ sygnalizatory dodatkowe umieszczane
nad jezdni¹ na tej samej konstrukcji co sygnalizator podstawowy, jednak na wysokoœci 4,5 — 5,5 m nad jezdni¹.
W celu zminimalizowania liczby konstrukcji wsporczych
wskazane jest, w miarê mo¿liwoœci, grupowanie sygnalizatorów dla ró¿nych uczestników ruchu na jednej
konstrukcji, o ile jednak rozwi¹zanie takie nie bêdzie
sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi zasadami lokalizacji
sygnalizatorów dla poszczególnych grup u¿ytkowników.

Rys 7.2.1.

Zasady umieszczania sygnalizatorów w stosunku do poszczególnych elementów drogi

370

Tabela 7.1.

Zasady umieszczania sygnalizatorów

Tabela 7.2.

Odleg³oœci linii zatrzymania od sygnalizatora (mierzone od p³aszczyzny czo³owej sygnalizatora do zewnêtrznej
krawêdzi linii warunkowego zatrzymania P-14)
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Rys. 7.2.2. Zasady umieszczania sygnalizatorów dla tramwajów w stosunku do drogi, torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej

7.3. Zasady lokalizacji sygnalizatorów
7.3.1. Wymagania ogólne
Sygnalizatory nale¿y lokalizowaæ w taki sposób, aby
uczestnicy ruchu mogli zatrzymaæ siê w bezpiecznej
odleg³oœci przed punktami kolizji z innymi strumieniami,
jednak tak blisko skrzy¿owania, jak to jest mo¿liwe
ze wzglêdu na potrzebê ograniczenia czasu przejazdu.
Uczestnicy ruchu oczekuj¹cy na sygna³ zezwalaj¹cy
na ruch nie mog¹ utrudniaæ przemieszczania siê innych
strumieni, dla których nadawany jest sygna³ zezwalaj¹cy na ruch.
Podstawow¹ zasad¹ lokalizacji sygnalizatorów na
skrzy¿owaniu jest umieszczenie ich na wszystkich wlotach po prawej stronie, z zastrze¿eniem sytuacji
podanych w punkcie 7.2.2. Dla uzyskania gwarancji
odpowiedniej widocznoœci sygna³ów dla kieruj¹cych
pojazdami zaleca siê stosowaæ sygnalizatory powtarzaj¹ce te sygna³y, zwane dalej sygnalizatorami
dodatkowymi. Lokalizuje siê je nad wlotem lub po jego
lewej stronie (w przypadku wlotów jednokierunkowych) albo w obrêbie skrzy¿owania. Wyj¹tkowo
dopuszcza siê lokalizacjê sygnalizatora powtarzaj¹cego sygna³ podstawowy za skrzy¿owaniem, je¿eli ze
wzglêdu na warunki widocznoœci (konstrukcja wiaduktu, tunel) nie jest mo¿liwe jego umieszczenie na
wlocie nad jezdni¹ lub obok jezdni. W takim przypadku nale¿y upewniæ siê, czy sygna³y nadawane
przez sygnalizatory dodatkowe za skrzy¿owaniem nie
bêd¹ myliæ innych uczestników ruchu, dla których nie
s¹ one przeznaczone.

W celu umo¿liwienia przybli¿enia linii zatrzymania
(warunkowego lub bezwzglêdnego) do sygnalizatorów, mo¿na stosowaæ równie¿ sygnalizatory
dodatkowe pomocnicze o œrednicy soczewek 100 (90)
mm, które lokalizuje siê obok jezdni, na tej samej konstrukcji wsporczej co sygnalizator podstawowy, na
wysokoœci od 0,8 do 1,5 m. Sygnalizatory te nale¿y
umieszczaæ w taki sposób, aby nie utrudnia³y ruchu
pieszym ani nie stwarza³y mo¿liwoœci b³êdnej interpretacji nadawanych sygna³ów przez kieruj¹cych.
Na skrzy¿owaniach rozleg³ych, np. z wysp¹ centraln¹ lub ze znacznie przesuniêtymi przejœciami dla
pieszych, o ile jest to niezbêdne dla w³aœciwego i
bezpiecznego sterowania ruchem, mo¿na wewn¹trz
skrzy¿owania lub na jego wylotach (przed przejœciami dla pieszych) umieszczaæ sygnalizatory nie
powtarzaj¹ce sygna³ów nadawanych przez jakikolwiek inny sygnalizator na skrzy¿owaniu.
Sygnalizatory takie musz¹ zawsze nale¿eæ do odrêbnej grupy sygnalizacyjnej.
Sygnalizatory umieszczone obok jezdni i nad osi¹
wlotu obowi¹zuj¹ wszystkich kieruj¹cych na tym
wlocie, z tym ¿e je¿eli s¹ to sygnalizatory kierunkowe, to dotycz¹ tylko kierunku jazdy wskazanego
strza³k¹ na sygnalizatorze. Dopuszcza siê umieszczenie dwóch sygnalizatorów kierunkowych o
kierunkach pojedynczych nad jednym pasem ruchu
przeznaczonych dla ró¿nych kierunków ruchu, np.
prosto oraz w lewo, nadaj¹cych sygna³y niezale¿nie
dla ka¿dego kierunku jazdy.
Dla wszystkich pasów ruchu na jednym wlocie nie
rozdzielonych przestrzennie wysepk¹ w krawê¿ni-

372

kach lub powierzchni¹ wy³¹czon¹ z ruchu nale¿y stosowaæ ten sam rodzaj sygnalizatorów, tzn. albo
sygnalizatory ogólne, albo kierunkowe. Dopuszcza siê
rozwi¹zanie, w którym czêœæ pasów ruchu sterowana
jest sygnalizatorami kierunkowymi, a czêœæ ogólnymi,
jednak wy³¹cznie w przypadku, gdy sygna³ kierunkowy nie wskazuje kierunku tylko na wprost.
Sygnalizatory dla pieszych umieszcza siê po prawej
stronie przejœcia na przeciwleg³ych jego krañcach
(rys. 7.3.1 lit. a — c).
Je¿eli przejœcie dla pieszych jest szerokie (6 m i
wiêcej), a w jego œwietle na chodnikach znajduj¹ siê
s³upy oœwietleniowe, trakcyjne lub sygnalizacyjne,
dopuszcza siê umieszczanie sygnalizatorów dla
pieszych tak¿e na tych elementach lub powtórzenie
sygnalizatora dla pieszych w œrodku lub po lewej
stronie przejœcia. Nie dopuszcza siê jednak sytuacji,
gdy sygnalizator dla pieszych bêdzie tylko po lewej
stronie przejœcia.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê stosowanie sygnalizatorów pomocniczych dla pieszych,
zwróconych przodem do chodnika, na wysokoœci
1,5 — 1,7 m (rys. 7.3.1 lit. d).
Sygnalizator akustyczny dla osób z dysfunkcj¹ wzroku
umieszcza siê ³¹cznie z sygnalizatorem dla pieszych. Je¿eli piesi mog¹ przywo³ywaæ sygna³ zielony za pomoc¹
przycisku, sygnalizator akustyczny i / lub wibracyjny
umieszcza siê w przycisku. Stosowanie sygnalizatorów
akustycznych w przypadku usytuowania elementów nadaj¹cych te sygna³y w bezpoœredniej bliskoœci budynków
mieszkalnych (np. przy chodnikach wê¿szych ni¿ 3
metry) jest niedozwolone. W takich przypadkach nale¿y
stosowaæ wy³¹cznie sygna³y wibracyjne.
Sygnalizatory dla kieruj¹cych tramwajami umieszcza
siê po prawej stronie torowiska, a w przypadku
torowisk niewyodrêbnionych z jezdni — wspólnie z
sygnalizatorami dla pojazdów.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê umieszczenie sygnalizatorów dla tramwajów tak¿e nad jezdni¹,
jak równie¿ lokalizowanie ich po lewej stronie torowiska, lecz wy³¹cznie wówczas, gdy nie spowoduje to
utrudnienia w odczytywaniu sygna³u przez kieruj¹cych
tramwajami.
Sygnalizatory dla kieruj¹cych autobusami, poruszaj¹cymi siê po wydzielonych dla nich pasach ruchu,
umieszcza siê analogicznie do sygnalizatorów dla
pojazdów z uwzglêdnieniem po³o¿enia na drodze tego
pasa ruchu, po którym poruszaj¹ siê autobusy. Sygnalizatory te, gdy s¹ umieszczone w pewnej odleg³oœci
przed wlotem skrzy¿owania (³¹cznie z sygnalizatorami
dla pojazdów), mog¹ byæ wykorzystane dla u³atwienia
w³¹czenia siê do ruchu pojazdom komunikacji publicznej
lub dokonania przez kieruj¹cych nimi manewru zmiany
pasa ruchu, na zasadzie œluzy (rys. 7.3.2).

Rys. 7.3.1. Zasady lokalizacji sygnalizatorów na przejœciach
dla pieszych:

a) na drodze jednojezdniowej

b) na dwóch jezdniach jednokierunkowych rozdzielonych
pasem o szerokoœci do 2,0 m

c) na dwóch jezdniach jednokierunkowych rozdzielonych
pasem szerszym od 2,0 m

d) z sygnalizatorami pomocniczymi
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Rys. 7.3.3. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla rowerzystów:

a) na przejeŸdzie wydzielonym

Rys. 7.3.2. Zasada lokalizacji sygnalizatorów dla pojazdów
komunikacji publicznej umo¿liwiaj¹cych im
wyjazd z wydzielonego dla nich pasa ruchu (œluza)

Sygnalizatory dla rowerzystów umieszcza siê identycznie
jak sygnalizatory dla pieszych (rys. 7.3.3) z tym, ¿e ze
wzglêdu na ma³¹ szerokoœæ przejazdu dla rowerzystów
dopuszcza siê umieszczenie tych sygnalizatorów po
lewej stronie przejazdu. Je¿eli przejazd dla rowerzystów
znajduje siê w bezpoœredniej bliskoœci przejœcia dla
pieszych, zaleca siê ³¹czenie sygnalizatorów dla pieszych
i dla rowerzystów na jednej konstrukcji wsporczej lub
stosowanie sygnalizatora z soczewkami o dwóch
symbolach (pieszego i roweru), przy czym nale¿y wzi¹æ
pod uwagê równie¿ szerokoœæ przejœcia i mo¿liwoœæ
innej lokalizacji sygnalizatorów dla pieszych. Warunkiem
podstawowym jest zapewnienie odpowiedniej widocznoœci
sygna³ów przez obie grupy uczestników ruchu.
Podane wy¿ej wymagania ogólne lokalizacji sygnalizatorów dotycz¹ sygnalizacji na skrzy¿owaniach.
W sygnalizacji zlokalizowanej poza skrzy¿owaniami
sygnalizatory umieszcza siê analogicznie jak na
wlotach skrzy¿owañ w sposób odpowiedni do liczby
pasów ruchu oraz liczby i rodzaju strumieni ruchu.

b) wspólnie z przejœciem dla pieszych

7.3.2. Rozwi¹zania szczegó³owe
Sygnalizatory dla pojazdów na skrzy¿owaniach nale¿y
umieszczaæ wed³ug zasad szczegó³owych podanych
poni¿ej:
a) na wlocie jednopasowym jezdni dwukierunkowej
umieszcza siê jeden sygnalizator ogólny po prawej stronie wlotu (rys. 7.3.4 lit. a); sygnalizator ten nale¿y uzupe³niæ sygnalizatorem dodatkowym nad wlotem (rys.
7.3.4 lit. b). Je¿eli wzglêdy techniczne uniemo¿liwiaj¹
umieszczenie sygnalizatora po prawej stronie, dopuszcza siê stosowanie tylko sygnalizatora nad jezdni¹, bêd¹cego wówczas sygnalizatorem podstawowym
(rys. 7.3.4 lit. c). W przypadku braku mo¿liwoœci zastosowania sygnalizatora dodatkowego nad jezdni¹ dopuszcza siê stosowanie tylko sygnalizatora obok jezdni
pod warunkiem, ¿e bêdzie to sygnalizator z komorami
o Ÿródle œwiat³a rozproszonym o œrednicy 300 mm, uzupe³niony w miarê mo¿liwoœci o sygnalizator pomocniczy z soczewkami o œrednicy 100 mm,
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Rys. 7.3.4. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojazdów
na wlotach jednopasowych jezdni dwu- i jednokierunkowych:

c) na wlocie dwupasowym jezdni dwukierunkowej o naturalnej strukturze kierunkowej (tzn. prosto i w prawo
oraz prosto i w lewo) umieszcza siê sygnalizator ogólny po prawej stronie wlotu i sygnalizator dodatkowy
nad osi¹ wlotu (rys. 7.3.5 lit. a) albo dwa sygnalizatory
podwieszone nad pasami ruchu (rys. 7.3.5 lit. b),
Rys. 7.3.5. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojazdów
na wlotach dwupasowych jezdni dwu- i jednokierunkowych o naturalnej strukturze kierunków
ruchu:

a) i b)
c)

a) - c) dla jezdni dwukierunkowych
d) dla jezdni jednokierunkowych
b) i d) rozwi¹zania zalecane

b) na wlocie jednopasowym jezdni jednokierunkowej
umieszcza siê sygnalizatory, jak podano w lit. a, z
tym ¿e zaleca siê umieszczenie dodatkowego sygnalizatora po lewej stronie wlotu (rys. 7.3.4 lit. d),

dla jezdni dwukierunkowych (dopuszczalne
tak¿e dla jezdni jednokierunkowych)
tylko dla jezdni jednokierunkowych

d) na wlocie dwupasowym jezdni jednokierunkowej o naturalnej strukturze kierunkowej umieszcza siê sygnalizatory jak dla jezdni dwukierunkowych (lit. c). Zaleca
siê umieszczenie sygnalizatora dodatkowego, po lewej stronie wlotu (rys. 7.3.5 lit. c), wówczas umieszczenie sygnalizatora nad osi¹ wlotu nie jest konieczne,
e) na wlocie dwupasowym jezdni dwu- i jednokierunkowej o strukturze kierunkowej innej ni¿ naturalna umieszcza siê sygnalizatory kierunkowe
nad pasami ruchu. Zaleca siê umieszczanie znaków F-11 obok sygnalizatorów niezale¿nie od znaków F-10 (rys. 7.3.6 lit. a). Je¿eli z obu pasów
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ruchu na tym wlocie mo¿na jechaæ tylko w tym samym
kierunku, dopuszcza siê umieszczenie sygnalizatora
ogólnego po prawej stronie wlotu i sygnalizatora dodatkowego nad osi¹ wlotu. W tym przypadku mo¿na zastosowaæ sygnalizatory kierunkowe, je¿eli nie
spowoduje to utrudnieñ w sterowaniu ruchem na
tym skrzy¿owaniu (rys. 7.3.6 lit. b). Dopuszcza siê
równie¿ umieszczenie sygnalizatorów przeznaczonych dla obu pasów ruchu po prawej stronie wlotu,
z tym ¿e nale¿y wówczas cofn¹æ linie zatrzymania
na pasach przy prawej krawêdzi jezdni tak, by kieruj¹cy na pasie wewnêtrznym widzia³ przeznaczony dla siebie sygnalizator (rys. 7.3.6 lit. c),
Rys. 7.3.6. Zasady lokalizacji sygnalizatorów dla pojazdów
na wlotach dwupasowych jezdni dwu- i jednokierunkowych o innej ni¿ naturalna strukturze
kierunków ruchu:

c) uk³ad dopuszczalny tylko przy obu lub tylko jednym
sygnalizatorze kierunkowym przeznaczonym dla wyodrêbnionej relacji skrêtnej i strukturach kierunkowych:

a) uk³ad dopuszczalny przy ka¿dej strukturze kierunkowej
na wlocie oraz obowi¹zkowy przy strukturach:
d) uk³ad dopuszczalny przy ka¿dej strukturze kierunkowej
dla jezdni jednokierunkowych

b) uk³ad dopuszczalny tylko przy strukturach kierunkowych:

f) na wlocie wielopasowym (o co najmniej trzech pasach
ruchu) jezdni dwu- i jednokierunkowej zaleca siê
umieszczanie sygnalizatorów nad pasami ruchu
wraz ze znakami F-11 (rys. 7.3.7),
g) na skrzy¿owaniach z ruchem wokó³ wyspy umieszcza siê sygnalizatory wewn¹trz skrzy¿owania, co
umo¿liwia efektywne sterowanie ruchem oraz zapewnia jego bezpieczeñstwo. W takim przypadku lokalizuje siê je zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi
dla wlotów dwu- lub wielopasowych jezdni jednokierunkowych; przyk³ady lokalizacji sygnalizatorów
na skrzy¿owaniu o wlotach dwupasowych pokazano
na rys. 7.3.8. Wyj¹tkowo mo¿na zrezygnowaæ z
umieszczania sygnalizatorów wewn¹trz skrzy¿owania, je¿eli wyspa centralna jest niewielka, a uk³ad
skrzy¿owania i warunki widocznoœci gwarantuj¹
szybkie opuszczenie skrzy¿owania przez pojazdy
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wje¿d¿aj¹ce na nie podczas nadawania sygna³u zielonego np. na skrzy¿owaniu nie oznakowanym znakiem pionowym C-12 „ruch okrê¿ny”. Je¿eli na
skrzy¿owaniu w ruchem wokó³ wyspy znajduje siê
torowisko tramwajowe przebiegaj¹ce w osi co najmniej jednej z ulic tworz¹cych skrzy¿owanie, to w
przypadku wydzielenia wewn¹trz skrzy¿owania
pasa (pasów) ruchu tylko dla skrêcaj¹cych w lewo,
zaleca siê zastosowanie dla tego pasa (pasów), sygnalizatora kierunkowego (rys.7.3.9),
h) w miejscach, gdzie kieruj¹cy mo¿e nie spodziewaæ siê przejœcia dla pieszych, szczególnie w rejonach silnie zurbanizowanych, gdzie przejœcia
usytuowane s¹ na skrzy¿owaniach o ograniczonej widocznoœci, stosuje siê sygnalizator nadaj¹cy sygna³ ostrzegawczy w postaci ¿ó³tej
sylwetki id¹cego pieszego na czarnym tle (rys.
7.3.10 ),
i) na wylotach ze skrzy¿owañ rozbudowanych, w
przypadkach w¹tpliwoœci co do zasad pierw-

szeñstwa pojazd–pieszy oraz jeœli istnieje domniemanie, ¿e zastosowanie przed przejœciem dla pieszych od wewnêtrznej strony skrzy¿owania sygna³u
ostrzegawczego w postaci migaj¹cej ¿ó³tej sylwetki
id¹cego pieszego nie przyniesie spodziewanych
efektów, a tak¿e przy wystêpowaniu odpowiedniej
powierzchni akumulacyjnej dla pojazdów, przed
przejœciem dla pieszych umieszcza siê sygnalizatory ogólne tak jak na wlocie, tj. z lini¹ warunkowego
zatrzymania dla pojazdów i w liczbie odpowiedniej do
liczby pasów ruchu na jezdni wylotowej (rys. 7.3.11).
Na rysunku 7.3.12 pokazano przyk³ad oznaczenia sygnalizatorów na skrzy¿owaniu obejmuj¹cym wiele
ró¿nych mo¿liwoœci stosowania oznaczeñ.
W przypadku pasów o zmiennym kierunku ruchu sygnalizatory S-4 i S-7 lokalizuje siê wy³¹cznie nad
osiami pasów ruchu w sposób pokazany na rys. 7.3.13
i opisany w tabeli 7.3. Sekwencja nadawanych sygna³ów w zale¿noœci od lokalizacji bramki sygnalizacyjnej
pokazana jest na rys. 7.3.14.
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Rys. 7.3.7. Przyk³ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy¿owaniu dwóch jezdni wielopasowych
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Rys. 7.3.8. Przyk³ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy¿owaniu z ruchem okrê¿nym o wlotach dwupasowych
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Rys. 7.3.9. Przyk³ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy¿owaniu z ruchem okrê¿nym i torowiskiem tramwajowym
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Rys. 7.3.10. Przyk³ad zastosowania sygnalizatora ostrzegawczego przed przejœciem dla pieszych

Rys. 7.3.11. Przyk³ad lokalizacji sygnalizatorów na skrzy¿owaniu z przejœciami dla pieszych odsuniêtymi od skrzy¿owania
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Rys. 7.3.12. Przyk³ad oznaczania sygnalizatorów na skrzy¿owaniu
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Rys. 7.3.13. Uk³ad bramek i sygnalizatorów nad pasami o zmiennym kierunku ruchu

Tabela 7.3.

Odleg³oœci miêdzy bramkami z sygnalizatorami
S-4 i S-7 w zale¿noœci od prêdkoœci dopuszczalnej

Rys. 7.3.14. Sekwencja sygna³ów S-4 i S-7 nad drog¹ o zmiennokierunkowych pasach ruchu
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8. Program sygnalizacji
8.1. Zasady ogólne
Program sygnalizacji opisuj¹cy okreœlony w czasie sposób sterowania ruchem powinien spe³niaæ wymagania
dotycz¹ce d³ugoœci i sekwencji poszczególnych sygna³ów nadawanych w grupach sygnalizacyjnych, ich wzajemnych przesuniêæ w czasie oraz zabezpieczeñ przed
ich b³êdnym nadawaniem.
Sposób sterowania ruchem okreœlany przez program sygnalizacyjny powinien œciœle korelowaæ z uk³adem ruchu i z
uk³adem drogowym. Osi¹gniêcie tego mo¿e wymagaæ zmian
w organizacji ruchu lub przebudowy uk³adu drogowego.
Wyró¿nia siê wymagania formalne, wymagania bezpieczeñstwa ruchu oraz wymagania optymalizacyjne.
Program spe³niaj¹cy pierwsze dwie grupy wymagañ
uznaje siê za program dopuszczalny, zaœ spe³nienie
wymagañ optymalizacyjnych jest warunkiem uznania
programu za efektywny. W przypadku wprowadzenia
okresowych zmian w organizacji lub strukturze i
charakterze ruchu (np. wywo³anych robotami drogowymi)
konieczne jest dostosowanie programów sygnalizacyjnych
do nowych warunków, je¿eli zaburzenie w ruchu nie
ma charakteru chwilowego lub krótkotrwa³ego (do kilku
godzin). W przypadku programów sygnalizacji skoordynowanych w ci¹gu kilku skrzy¿owañ lub w pewnym
obszarze, ingerencja w organizacjê ruchu na jednym
lub kilku elementach uk³adu sterowanego, np. wskutek
robót drogowych, musi bezwzglêdnie poci¹gaæ za sob¹
takie zmiany w programach sygnalizacji, aby dotrzymaæ
warunku pracy skoordynowanej w ka¿dym przypadku
zmian poza zmianami o charakterze krótkotrwa³ym.
W okresach, gdy nie jest konieczne sterowanie ruchem
przy pomocy sygnalizacji, jak równie¿ w przypadku
awarii urz¹dzeñ steruj¹cych lub sygnalizacyjnych, co
uniemo¿liwia nadawanie programu trójbarwnego,
konieczne jest nadawanie sygna³u ostrzegawczego
(¿ó³tego migaj¹cego) lub poinformowanie kieruj¹cych i
pieszych o awarii sygnalizacji.
Przejœcie sygnalizacji z nadawania sygna³u ostrzegawczego
na program trójbarwny musi przebiegaæ wed³ug
nastêpuj¹cej sekwencji:
– sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy (i odpowiedniki) dla pojazdów
przez co najmniej 180 s, brak sygna³u dla pozosta³ych uczestników ruchu,
– sygna³ ¿ó³ty ci¹g³y (i odpowiedniki) przez 5 s dla pojazdów, sygna³ czerwony dla pozosta³ych uczestników
ruchu,
– sygna³ czerwony (i odpowiedniki) dla wszystkich uczestników ruchu o czasie trwania tak dobranym, aby miêdzy pocz¹tkiem sygna³u zielonego dla tych uczestników
ruchu, którzy maj¹ go otrzymaæ wed³ug za³o¿onego programu trójbarwnego, a koñcem sygna³u ¿ó³tego sta³ego

up³yn¹³ czas równy co najmniej najwiêkszej spoœród
wartoœci minimalnych czasów miêdzyzielonych, lecz
nie krótszy ni¿ 5 s,
– program trójbarwny przejœciowy, przydzielaj¹cy sygna³ zielony strumieniom ruchu poruszaj¹cym siê po
drodze podporz¹dkowanej,
– program trójbarwny za³o¿ony dla danego skrzy¿owania.
Je¿eli strumienie ruchu poruszaj¹ce siê po drodze podporz¹dkowanej otrzymuj¹ w programie trójbarwnym
za³o¿onym dla danego skrzy¿owania sygna³ zielony na
pocz¹tku cyklu, program przejœciowy mo¿na pomin¹æ.
Sekwencja powy¿sza, pocz¹wszy od sygna³u ¿ó³tego
ci¹g³ego, nosi nazwê programu startowego.
W przypadku planowego wy³¹czenia sygnalizacji konieczne jest przejœcie z trybu pracy normalnej do trybu
pracy ostrzegawczej poprzez program koñcowy. Program ten jest nastêpuj¹cy:
– dokoñczenie bie¿¹cego cyklu,
– sygna³ zielony (odpowiednio skrócony) dla grup
koñcz¹cych cykl sygna³em czerwonym i ¿ó³tym,
sygna³ ¿ó³ty lub zielony migaj¹cy dla grup, które
koñcz¹ cykl sygna³em zielonym sta³ym, sygna³
czerwony dla pozosta³ych grup,
– sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy dla grup, które mia³y sygna³
zielony, sygna³ czerwony dla pozosta³ych grup przez
czas równy najd³u¿szemu czasowi miêdzyzielonemu
dla grup kolizyjnych na danym skrzy¿owaniu, lecz
nie krótszy ni¿ 5 s,
– sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy.
W przypadku wy³¹czenia awaryjnego nadawany jest
niezw³ocznie sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy.

8.2. Wymagania formalne
Programy sygnalizacji œwietlnej powinny spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania formalne:
a) sygna³y nadawane przez poszczególne sygnalizatory
i przeznaczone dla okreœlonych strumieni ruchu
mog¹ byæ nadawane tylko w sekwencjach opisanych
w punktach 4.2 - 4.5,
b) d³ugoœci poszczególnych sygna³ów powinny wynosiæ:
– sygna³ ¿ó³ty
- 3 s,
– sygna³ czerwony z ¿ó³tym
( i odpowiedniki)
- 1 s,
– sygna³ bia³y migaj¹cy w postaci kreski
pionowej przeznaczony dla
kieruj¹cych tramwajami
- 3 s,
– sygna³ bia³y w postaci dwóch kropek
umieszczonych poziomo przeznaczony
dla kieruj¹cych autobusami
- 3 s,
– sygna³ zielony migaj¹cy dla pieszych
i dla rowerzystów
- 4 s,
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c) d³ugoœci sygna³ów zielonych w sygnalizacji sta³oczasowej powinny wynosiæ co najmniej:
– 8 s dla pojazdów,
– 7 s dla tramwajów, autobusów i trolejbusów linii sta³ych,
– 6 s dla pojazdów komunikacji publicznej linii
awaryjnych (wykorzystywanych nieregularnie),
– 100% czasu przejœcia pieszych przez ca³e przejœcie przy prêdkoœci pieszego równej 1,4 m/s
(1,0 m/s w przypadku przejœæ uczêszczanych
przez osoby z dysfunkcj¹ ruchu lub na wózkach
inwalidzkich),
– 100% czasu przejazdu rowerzystów przez skrzy¿owanie (jezdniê, torowisko) przy prêdkoœci
2,8 m/s,
– w sytuacjach szczególnie uzasadnionych dopuszcza siê skrócenie sygna³u zielonego dla pojazdów do 6 s (je¿eli natê¿enie ruchu tego strumienia
jest nie wiêksze ni¿ 3 pojazdy w cyklu), a sygna³ów zielonych dla pieszych i rowerzystów do 75%
czasu przejœcia/przejazdu, nie mniej jednak ni¿
do 4 s sygna³u zielonego sta³ego i 4 s sygna³u
zielonego migaj¹cego; zaleca siê jednak, by d³ugoœæ sygna³u zielonego sta³ego wynosi³a tyle, ile
wynosi czas przejœcia ca³ej szerokoœci jezdni z
prêdkoœci¹ przyjmowan¹ do obliczeñ czasów
miêdzyzielonych,
d) w sygnalizacji akomodacyjnej strumienie ruchu
poddane akomodacji powinny otrzymywaæ sygna³
zielony nie krótszy ni¿ 5 s,
e) w sygnalizacji acyklicznej wszystkie strumienie
ruchu powinny otrzymywaæ sygna³ zielony stosowanie do zapotrzebowania, jednak nie krótszy ni¿
5 sekund,
f) w sygnalizacji cyklicznej ka¿dy strumieñ ruchu
powinien przynajmniej jeden raz w cyklu otrzymaæ
sygna³ zezwalaj¹cy na ruch.

8.3. Wymagania bezpieczeñstwa ruchu
8.3.1. Czynniki programowe warunkuj¹ce bezpieczeñstwo
Wzajemne relacje czasowe pomiêdzy okresami nadawania poszczególnych sygna³ów okreœlone programem
sygnalizacyjnym maj¹ podstawowe znaczenie dla
bezpieczeñstwa ruchu sterowanego przy pomocy
sygnalizacji œwietlnej. Bezpieczeñstwo to uzale¿nione
jest od w³aœciwego doboru zestawów strumieni tworz¹cych
podstawowe fazy ruchu, odpowiedniego ustalenia grup
nadzorowanych i grup kolizyjnych oraz od zapewnienia bezpiecznych przejœæ miêdzy fazami ruchu poprzez
spe³nienie warunków wymaganych dla d³ugoœci czasów
miêdzyzielonych.

8.3.2. Tworzenie podstawowych faz ruchu
W³aœciwy dobór strumieni ruchu tworz¹cych podstawowe fazy ruchu powinien uwzglêdniaæ wzajemne
relacje pomiêdzy wszystkimi parami strumieni, gdy¿
od tych relacji uzale¿niony jest dopuszczalny sposób
sterowania. Ka¿da para strumieni nale¿y do jednej z
trzech grup:
– strumieni wzajemnie niekolizyjnych,
– strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym jednoczesnym
zezwoleniu na ruch,
– strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym
zezwoleniu na ruch.
Strumienie niekolizyjne mog¹ otrzymywaæ sygna³y
zezwalaj¹ce na ruch bez ¿adnych wzajemnych ograniczeñ.
Pary strumieni kolizyjnych o dopuszczalnym jednoczesnym
zezwoleniu na ruch powinny byæ sterowane tak, aby
strumieñ podporz¹dkowany nie mia³ mo¿liwoœci
dojazdu do punktu kolizji wczeœniej ni¿ strumieñ z
pierwszeñstwem przejazdu lub przejœcia.
Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym
jednoczesnym zezwoleniu na ruch powinny byæ
sterowane tak, aby wykluczyæ jednoczesne poruszanie
siê tych strumieni.
Dopuszczalnoœæ lub niedopuszczalnoœæ jednoczesnego
zezwolenia na ruch danej pary strumieni kolizyjnych
powinna byæ okreœlana indywidualnie dla ka¿dej pary
na podstawie takich czynników, jak: natê¿enie ruchu
strumieni, k¹ty przecinania siê ich torów jazdy w
punkcie kolizji, wystêpowanie lub nie powierzchni
akumulacji.
Do grupy par strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch zalicza siê
nastêpuj¹ce pary:
a) strumieñ pojazdów sterowany sygna³em kierunkowym lub sygna³em dopuszczaj¹cym skrêcanie w
kierunku wskazanym strza³k¹,
– dowolny inny strumieñ kolizyjny,
b) dowolny strumieñ pojazdów sterowany sygna³em
ogólnym,
– koliduj¹cy strumieñ pojazdów z wlotu innego ni¿
przeciwleg³y,
c) dowolny strumieñ pieszy,
– dowolny strumieñ kolizyjny, z wyj¹tkiem strumienia pojazdów opuszczaj¹cych skrzy¿owanie
skrêcaj¹cych w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygna³em ogólnym,
d) dowolny strumieñ rowerowy,
– dowolny strumieñ kolizyjny, z wyj¹tkiem strumienia pojazdów opuszczaj¹cych skrzy¿owanie
skrêcaj¹cych w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygna³em ogólnym, pod warunkiem lokalizacji przejazdu dla rowerzystów obok
przejœcia dla pieszych od wewnêtrznej strony
skrzy¿owania,
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e) dowolny strumieñ tramwajowy,
– dowolny strumieñ kolizyjny,
z wyj¹tkiem pary:
– strumieñ tramwajowy na wprost,
– strumieñ pojazdów z tego samego wlotu lub z
wlotu przeciwleg³ego:
- skrêcaj¹cych w lewo - z pasa ruchu wspólnego
dla kierunku na wprost i w lewo oraz
- skrêcaj¹cych w prawo – z pasa ruchu wspólnego dla kierunku na wprost i w prawo.
8.3.3. Zabezpieczenie sygna³ów
Pary grup sygnalizacyjnych, dla których nadawane s¹
sygna³y steruj¹ce ruchem strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch
powinny byæ zaprogramowane jako pary grup kolizyjnych i jako takie zostaæ wyposa¿one w techniczne
zabezpieczenia przed jednoczesnym nadawaniem sygna³ów zezwalaj¹cych na ruch dla ka¿dego strumienia z
danej pary oraz przed naruszeniem minimalnych czasów miêdzyzielonych tych strumieni.
Sygna³ dopuszczaj¹cy skrêcanie w kierunku wskazanym strza³k¹ powinien zawsze stanowiæ odrêbn¹ grupê
sygnalizacyjn¹.
Wszystkie grupy sygnalizacyjne nadaj¹ce sygna³y dla
kieruj¹cych pojazdami i dla pieszych (rowerzystów) oraz
dla kieruj¹cych autobusami powinny byæ zaprogramowane jako grupy nadzorowane, tj. posiadaj¹ce techniczne
zabezpieczenie zapewniaj¹ce automatyczne prze³¹czenie sygnalizacji na nadawanie sygna³u ostrzegawczego,
o ile tylko wskutek awarii w jakiejkolwiek z grup nadzorowanych na ¿adnym z jej sygnalizatorów nie jest
nadawany sygna³ zabraniaj¹cy ruchu.
Zaleca siê, by nadzorem obj¹æ wszystkie sygna³y.
W przypadku w¹tpliwoœci, czy zastosowane nadzory w sterowniku mog¹ zapewniæ bezpieczeñstwo w szczególnych
przypadkach kolizji grup sygnalizacyjnych steruj¹cych ruchem pojazdów samochodowych z grupami
sygnalizacyjnymi steruj¹cymi ruchem tramwajów (np. brak
miejsca na ustawienie sygnalizatora przed torowiskiem) nale¿y takie miejsca zabezpieczyæ nadzorem detektorowym,
uniemo¿liwiaj¹cym nadawanie sygna³u zezwalaj¹cego na
ruch jednemu ze strumieni wówczas, gdy drugi, kolizyjny
wzglêdem poprzedniego, nie opuœci³ jeszcze strefy kolizji.
8.3.4. D³ugoœci czasów miêdzyzielonych
Czasy miêdzyzielone przyjête w programie sygnalizacyjnym dla wszystkich par strumieni kolizyjnych o
niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch powinny byæ tak dobrane, aby strumieñ doje¿d¿aj¹cy
osi¹gn¹³ punkt kolizji dopiero po opuszczeniu go przez
wszystkich uczestników ruchu ze strumienia ewakuuj¹cego siê (rys. 8.3.1).

Rys. 8.3.1. Ilustracja pojêæ zwi¹zanych z obliczaniem czasu
miêdzyzielonego

Osi¹gniêcie tego jest uzale¿nione od spe³nienia nastêpuj¹cego warunku:
[8.3.4.1]

gdzie:
(i,j)
i
j
tm(i,j)

- dowolna para strumieni kolizyjnych,
- strumieñ ewakuuj¹cy siê,
- strumieñ doje¿d¿aj¹cy,
- czas miêdzyzielony dla pary strumieni (i,j),
- wartoœæ minimalnego czasu miêdzyzielonego dla pary (i,j), czyli najmniejszy mo¿liwy
odstêp czasu od koñca sygna³u zezwalaj¹cego na ruch strumienia i do pocz¹tku sygna³u
zezwalaj¹cego na ruch strumienia j wykluczaj¹cy mo¿liwoœæ kolizji tych strumieni.
Dla wszystkich rodzajów strumieni obowi¹zuje nastêpuj¹cy wzór na obliczanie minimalnych czasów
miêdzyzielonych wyra¿onych w [s]:
[8.3.4.2]

gdzie:
t¿

te(i,j)
td(i,j)
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- czas trwania sygna³u ¿ó³tego lub jego
odpowiedników dla strumienia ewakuuj¹cego
siê i; w przypadku ewakuacji strumienia
rowerzystów lub pieszych t¿ = 0,
- czas ewakuacji strumienia i poza punkt
kolizji ze strumieniem j,
- czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji
ze strumieniem i.

Je¿eli obliczona wartoœæ wyra¿enia po prawej stronie
równoœci jest mniejsza od zera, to nale¿y przyj¹æ:

w pozosta³ych przypadkach nale¿y zaokr¹gliæ j¹ w górê
do wartoœci ca³kowitej nie mniejszej od obliczonej.
przyjmuje wartoœci ca³kowite
Oznacza to, ¿e
nie mniejsze od 0.
Czas ewakuacji te(i,j) oblicza siê z zale¿noœci:

[8.3.4.3]

gdzie:
se(i,j)
lp

ve(i)

- d³ugoœæ drogi ewakuacji strumienia i od linii
zatrzymania do punktu kolizji ze strumieniem j [m],
- wartoœæ wyd³u¿aj¹ca drogê ewakuacji w
zale¿noœci od rodzaju strumienia:
– 10 m dla strumienia pojazdów,
– 14 m dla strumienia autobusów,
– n x 13,5 m dla strumienia tramwajów, gdzie
n jest liczb¹ wagonów w sk³adzie,
– 0 m dla strumienia pieszych i rowerzystów,
- prêdkoœæ ewakuacji [m/s], któr¹ nale¿y
przyj¹æ:

– dla strumienia pojazdów równ¹ prêdkoœci
dopuszczalnej na wlocie, jednak nie
wiêksz¹ ni¿ 14 m/s,
– dla strumienia autobusów i strumienia
tramwajów równ¹ 10 m/s,
– dla pieszych – 1,4 m/s (1,0 m/s w przypadku przejœæ dla niepe³nosprawnych),
– dla rowerzystów – 2,8 m/s.
Czas dojazdu td(i,j) strumienia j do punktu kolizji ze
strumieniem i dla strumienia pieszych i rowerzystów
przyjmuje siê równy 0, a dla innych strumieni oblicza
ze wzoru:
[8.3.4.4]

lub
[8.3.4.5]

gdzie:
sd(i,j)

- d³ugoœæ drogi dojazdu strumienia j od linii
warunkowego zatrzymania do punktu kolizji
ze strumieniem i w [m],

- prêdkoœæ dojazdu strumienia j, któr¹ nale¿y
przyj¹æ jako równ¹ maksymalnej dopuszczalnej prêdkoœci tego strumienia, uwzglêdniaj¹c jednak uwarunkowania miejscowe,
np. dojazd po ³uku, pod górê, ró¿ne rodzaje
strumieni ruchu itp. w [m/s]. Przyjêcie innej
prêdkoœci dojazdu ni¿ dopuszczalna dla danego strumienia ruchu nale¿y ka¿dorazowo
uzasadniæ w opisie technicznym do projektu.
a
- zak³adane maksymalne przyspieszenie pojazdów strumienia doje¿d¿aj¹cego:
– 3,5 m/s2 dla strumienia pojazdów,
– 2,0 m/s2 dla strumienia autobusów,
– 1,2 m/s2 dla strumienia tramwajów.
Drugi z wymienionych wzorów wyra¿a czas dojazdu
do punktu kolizji z zerow¹ prêdkoœci¹ pocz¹tkow¹ (ze
startu zatrzymanego) i mo¿na go stosowaæ jedynie w
nastêpuj¹cych przypadkach:
– dla strumieni pojazdów – tylko wtedy, gdy natê¿enie ruchu jest tak du¿e, ¿e gwarantuje istnienie kolejek na pocz¹tku sygna³u zielonego na ka¿dym wlocie
lub gdy sygnalizacja nie pracuje w trybie skoordynowanym albo pracuje w trybie akomodacyjnym, a
obliczenie dotyczy wlotu podporz¹dkowanego,
otrzymuj¹cego sygna³ zielony po zg³oszeniu zapotrzebowania,
– dla strumieni autobusów – tylko wtedy, gdy na wydzielonym pasie ruchu, bezpoœrednio przed wlotem,
zlokalizowany jest przystanek,
– dla strumienia tramwajów – gdy przed wlotem zlokalizowany jest przystanek.
Wyznaczony wed³ug powy¿szych zasad czas miêdzyzielony liczony jest zawsze od koñca sygna³u
zezwalaj¹cego na ruch dla strumienia ewakuuj¹cego
siê; gdy jest to strumieñ pieszy lub rowerowy, czas ten
liczony jest od koñca sygna³u zielonego migaj¹cego.
Programowe zabezpieczenie wymaganych d³ugoœci
czasów miêdzyzielonych dla par strumieni ruchu realizowane jest przez zapewnienie w programie
sygnalizacyjnym odpowiednich czasów miêdzyzielonych dla par grup sygnalizacyjnych.
W celu wyznaczenia wymaganego czasu miêdzyzielonego dla dwóch grup sygnalizacyjnych nale¿y
przeanalizowaæ zbiór minimalnych czasów miêdzyzielonych t min( i , j ) dla wszystkich takich par strumieni (i,j),
m
dla których strumieñ i jest sterowany grup¹ sygnalizacyjn¹ koñcz¹c¹ nadawanie sygna³u zezwalaj¹cego na
ruch, a strumieñ j jest sterowany grup¹ sygnalizacyjn¹
rozpoczynaj¹c¹ nadawanie sygna³u zezwalaj¹cego na
ruch. Najwiêksza wartoœæ t min( i , j ) z tego zbioru okreœla
m
wymagan¹ minimaln¹ d³ugoœæ czasu miêdzyzielonego
dla analogicznej pary grup sygnalizacyjnych.
W przypadku czasów miêdzyzielonych dla strumieni pojazdów koñcz¹cych ruch i strumieni pieszych
(rowerzystów) maj¹cych otrzymaæ sygna³ zielony
vd(j)
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na przejœciach dla pieszych (przejazdach dla rowerzystów)
zlokalizowanych na tym samym wlocie, nie dopuszcza
siê przyjmowania wartoœci t min( i , j ) mniejszej ni¿ 4 s.
m

Harmonogramy pracy poszczególnych sygnalizacji
skoordynowanych musz¹ byæ czêœciami sk³adowymi
planu sygnalizacji obejmuj¹cego wszystkie skrzy¿owania
skoordynowane w danym obszarze.

8.4. Wymagania optymalizacyjne
Sterowanie ruchem na skrzy¿owaniu wymaga elastycznego
dostosowania programów sygnalizacyjnych do zmiennych
warunków ruchu, tak aby uzyskaæ mo¿liwie najwiêksz¹ efektywnoœæ pracy sygnalizacji mierzon¹ np. stratami czasu,
d³ugoœci¹ kolejek lub liczb¹ zatrzymañ. W tym celu zaleca
siê stosowanie sygnalizacji akomodacyjnej lub opracowanie
tylu programów, aby zapewniæ optymalne sterowanie we
wszystkich charakterystycznych przedzia³ach w ci¹gu doby.
Wymaga to dok³adnego rozpoznania zmiennoœci obci¹¿eñ
ruchem poszczególnych relacji w ci¹gu doby i tygodnia oraz
regularnych obserwacji warunków ruchu po wprowadzeniu
sygnalizacji i odpowiedniego reagowania w przypadku istotnych zmian wielkoœci natê¿enia ruchu.
Dla zapewnienia efektywnej pracy sygnalizacji organ zarz¹dzaj¹cy ruchem jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
co najmniej jednokrotnego w ci¹gu roku sprawdzenia warunków pracy skrzy¿owania z sygnalizacj¹ poprzez pomiary
natê¿enia ruchu i badania efektywnoœci przyjêtych rozwi¹zañ organizacyjnych i programowych oraz wprowadzenie
ewentualnych zmian. Zaleca siê prowadzenie automatycznej rejestracji natê¿enia i struktury ruchu.
Parametry sterowania okreœlone przez strukturê programu, uk³ad faz, a tak¿e - w sygnalizacjach cyklicznych przez d³ugoœæ cyklu i d³ugoœci faz, powinny zapewniaæ
odpowiedni¹ do wielkoœci obci¹¿eñ przepustowoœæ relacji kierunkowych na poszczególnych wlotach i na ca³ym
skrzy¿owaniu.
Przy sterowaniu ruchem na skrzy¿owaniach z wysp¹ centraln¹ z sygnalizatorami umieszczonym wewn¹trz
skrzy¿owania nale¿y tak zaprojektowaæ program sygnalizacji, by strumienie ruchu sterowane odrêbnymi grupami
sygnalizacyjnymi mia³y mo¿liwoœæ opuszczenia skrzy¿owania bez oczekiwania na sygna³ zielony na sygnalizatorach
wewnêtrznych.
W celu poprawy p³ynnoœci ruchu na ci¹gach komunikacyjnych zaleca siê skoordynowanie funkcjonowania programów
sygnalizacji na skrzy¿owaniach s¹siaduj¹cych ze sob¹. Koordynacja powinna byæ zawsze stosowana wówczas, gdy
odleg³oœæ miêdzy skrzy¿owaniami jest nie wiêksza ni¿ 200
metrów. Wyj¹tkiem s¹ skrzy¿owania nale¿¹ce do ró¿nych
ci¹gów skoordynowanych, albo sterowane akomodacyjnie.
Ka¿dorazowe odstêpstwo od zasady koordynacji s¹siednich
skrzy¿owañ nale¿y szczegó³owo przeanalizowaæ. Przy wiêkszych odleg³oœciach miêdzy skrzy¿owaniami (do 1000 m),
koordynacja jest wskazana, o ile tylko nie spowoduje to pogorszenia ogólnej efektywnoœci sterowania ruchem. Dotyczy
to szczególnie do³¹czania do ci¹gu skoordynowanego sygnalizacji na skrzy¿owaniach przyleg³ych.

9. Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji
9.1. Zasady ogólne
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za eksploatacjê sygnalizacji maj¹ obowi¹zek utrzymania w
sprawnoœci technicznej urz¹dzeñ sygnalizacyjnych, tj.
zapewnienia poprawnej pracy urz¹dzeñ steruj¹cych, detekcyjnych i transmisyjnych oraz w³aœciwego stanu
instalacji kablowej, elementów wsporczych, sygnalizatorów, detektorów i wyœwietlaczy prêdkoœci. Realizowane
jest to poprzez prowadzenie przegl¹dów bie¿¹cych i
okresowych oraz konserwacjê instalacji. Wszystkie konstrukcje wsporcze nale¿y zabezpieczyæ przed korozj¹,
poprzez pokrycie galwaniczne i/lub malowanie farbami
antykorozyjnymi. Nie dopuszcza siê stosowania kolorów mog¹cych rozpraszaæ kieruj¹cych. W przypadku
sterowników sygnalizacji ulicznej, przegl¹dów okresowych nale¿y dokonywaæ nie rzadziej ni¿ raz w kwartale,
odnotowuj¹c to w dzienniku eksploatacji.
Pierwsze uruchomienie sygnalizacji nowo wybudowanej
powinno byæ poprzedzone nadawaniem sygna³u ¿ó³tego
migaj¹cego przez okres co najmniej 24 godzin. Uruchomienie nowej sygnalizacji powinno odbywaæ siê poza
godzinami szczytu komunikacyjnego. Zauwa¿one lub zg³oszone nieprawid³owoœci w dzia³aniu sygnalizacji,
wp³ywaj¹ce bezpoœrednio na bezpieczeñstwo ruchu, powinny byæ niezw³ocznie usuniête; je¿eli jest to niemo¿liwe
z powodów technicznych, sygnalizacjê nale¿y prze³¹czyæ
na pracê w trybie ostrzegawczym (sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy).
Inne nieprawid³owoœci nale¿y usun¹æ w terminie do 7 dni.
Wszelkie czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ lub napraw¹ sterownika, które mog¹ spowodowaæ ingerencjê w program
sygnalizacyjny pracuj¹cy na skrzy¿owaniu, nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie przy sterowniku prze³¹czonym w
tryb pracy ostrzegawczej lub ca³kowitym wy³¹czeniu sygnalizatorów.
Je¿eli z przyczyn technicznych nie ma mo¿liwoœci nadawania przez uszkodzon¹ sygnalizacjê sygna³u ¿ó³tego
migaj¹cego, zaleca siê oznakowaæ skrzy¿owanie znakiem A-30 z tabliczk¹: „Uwaga! Awaria sygnalizacji!”
lub umocowaæ na soczewkach bia³e paski w kszta³cie
równoramiennego krzy¿a ustawionego pod k¹tem 45O.
Przy czasowym wy³¹czeniu sygnalizacji z przyczyn ruchowych nale¿y post¹piæ jak w przypadku awarii
sygnalizacji z t¹ ró¿nic¹, ¿e stosuje siê wówczas tablice
z informacj¹ „Uwaga! Sygnalizacja wy³¹czona!”.
Je¿eli konieczne jest wy³¹czenie z funkcjonowania
poszczególnych sygnalizatorów na wlocie, nale¿y
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je zas³oniæ nieprzezroczystym pokrowcem, zachowuj¹c warunek nadzoru ¿arówek czerwonych.
Je¿eli sygnalizacja staje siê zbêdna, niezale¿nie od przyczyn, konieczny jest demonta¿ jej urz¹dzeñ
naziemnych, a co najmniej sygnalizatorów.

9.2. Dokumentacja pracy sygnalizacji
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzymanie sygnalizacji s¹ zobowi¹zane prowadziæ dzienniki
eksploatacji sygnalizacji, zawieraj¹ce podstawowe dane
ewidencyjne i techniczne oraz adnotacje eksploatacyjne, dotycz¹ce zmian w pracy sygnalizacji, zgodnie z
zasadami okreœlonymi w tym punkcie.
Dane ewidencyjne obejmuj¹:
– numer skrzy¿owania,
– nazwê skrzy¿owania,
– okreœlenie projektu Ÿród³owego budowy lub modernizacji sygnalizacji,
– datê uruchomienia lub modernizacji sygnalizacji.
Dane techniczne obejmuj¹:
– typ sterownika,
– rodzaj instalacji (promieniowa, pierœcieniowa, w
kanalizacji, doziemna) i jej schemat,
– typ detektorów,
– typ kabli: zasilaj¹cego, sygnalizacyjnych, transmisyjnych,
– Ÿród³o zasilania,

– usytuowanie sterownika w sieci, wspó³pracê z innymi
sterownikami oraz rodzaj transmisji danych.
Adnotacje eksploatacyjne obejmuj¹:
– daty przeprowadzenia przegl¹dów okresowych i
stwierdzony stan urz¹dzeñ,
– daty i godziny wprowadzenia zmian w sygnalizacji,
– okreœlenie rodzaju zmiany,
– podanie przyczyny wprowadzenia zmiany (awaria,
polecenie),
– nazwisko i podpis osoby bezpoœrednio wprowadzaj¹cej zmianê.
Zmiany w pracy sygnalizacji polegaj¹ce na:
– innym ni¿ wynikaj¹ce z harmonogramu pracy sygnalizacji prze³¹czeniu jej na sygna³ ¿ó³ty migaj¹cy,
– ca³kowitym wy³¹czeniu lub prze³¹czeniu na sygna³
¿ó³ty migaj¹cy w celu konserwacji instalacji lub usuniêcia awarii
wymagaj¹ odnotowania w dzienniku eksploatacji sygnalizacji z podaniem przyczyny, rodzaju zmiany i
chwil prze³¹czeñ pracy sygnalizacji, a tak¿e powiadomienia o tych zmianach organu zarz¹dzaj¹cego ruchem.
Dziennik eksploatacji sygnalizacji powinien byæ przechowywany w jednostce prowadz¹cej eksploatacjê
sygnalizacji przez co najmniej 2 lata od daty ostatniego wpisu. Zaleca siê prowadzenie komputerowego
systemu rejestracji pracy sygnalizacji.

389

390

391

392

393

394

395

396

397

Za³¹cznik nr 4

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZ¥DZEÑ BEZPIECZEÑSTWA
RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
1. Zasady ogólne
Podstawowym celem stosowania urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego jest ochrona ¿ycia i w
ograniczonym zakresie tak¿e mienia uczestników ruchu i osób pracuj¹cych na drodze, a w niektórych
przypadkach tak¿e u¿ytkowników terenów przyleg³ych.
Na drodze mo¿na umieszczaæ urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie w³aœciwie
oznaczone, dla których:
– wydano certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami technicznymi okreœlonymi na podstawie odpowiednich
norm, aprobat technicznych oraz w³aœciwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu
do wyrobów podlegaj¹cych tej certyfikacji,
– dokonano oceny zgodnoœci i wydano certyfikat
zgodnoœci lub deklaracjê zgodnoœci z odpowiedni¹ norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹ – w odniesieniu
do wyrobów nie podlegaj¹cych certyfikacji,
– wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co
do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeñstwa.
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego stosuje siê
w celu:
– optycznego prowadzenia ruchu,
– wskazania pikieta¿u drogi,
– oznaczania obiektów znajduj¹cych siê w skrajni drogi,
– zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych,
– poinformowania i ostrzegania kieruj¹cych,
– zamykania dróg dla ruchu,
– zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym,
– prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.
Do optycznego prowadzenia ruchu stosuje siê:
– s³upki prowadz¹ce,
– s³upki krawêdziowe,
– tablice prowadz¹ce,
– tablice rozdzielaj¹ce,
– s³upki przeszkodowe,
– tablice kieruj¹ce,
– œwiat³a ostrzegawcze.
Do oznaczania pasa drogowego stosuje siê:
– znaki kilometrowe,
– znaki hektometrowe.
Do oznaczania obiektów znajduj¹cych siê w skrajni drogi stosuje siê:
– urz¹dzenia tablicowe umieszczane przed skrajnymi
p³aszczyznami obiektów lub na nich,
– urz¹dzenia bramowe.

Do zabezpieczania pojazdów bêd¹cych w ruchu stosuje
siê drogowe bariery ochronne i os³ony energoch³onne.
Do fizycznego ograniczania prêdkoœci pojazdów stosuje
siê progi zwalniaj¹ce i podrzutowe.
Do os³ony przed olœnieniem przez pojazdy nadje¿d¿aj¹ce z przeciwka stosuje siê os³ony przeciwolœnieniowe.
Do informowania i ostrzegania kierowców o sytuacji pogodowej stosuje siê znaki i sygnalizatory temperatury
nawierzchni, powietrza i innych zjawisk meteo- rologicznych
w postaci znaków, tablic sta³ych i tablic o zmiennej treœci.
Do informowania kierowców o sytuacji ruchowej
na drodze i zagro¿eniach stosuje siê znaki i sygnalizatory sytuacji drogowej o treœci sta³ej lub zmiennej.
Do zabezpieczenia przed ha³asem pochodz¹cym od ruchu drogowego stosuje siê os³ony przeciwha³asowe,
nasypy ziemne, obudowy przekroju poprzecznego drogi.
Do wskazywania si³y i kierunku wiatru stosuje siê sygnalizatory wiatru.
Do zamykania dróg dla ruchu stosuje siê urz¹dzenia
rogatkowe umieszczane w obrêbie przejazdów kolejowych, przejœæ granicznych oraz p³atnych wjazdów na
autostradê. Do zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów lub w celu separacji
ruchu lokalnego od tranzytowego stosuje siê:
– separatory,
– azyle prefabrykowane lub wbudowane na sta³e,
– balustrady, porêcze i barieroporêcze,
– ogrodzenia segmentowe i ³añcuchowe,
– k³adki dla pieszych,
– s³upki metalowe lub z tworzywa sztucznego w formie
prostej lub ozdobnej.
Do zabezpieczania powierzchni wy³¹czonych z ruchu
przed naje¿d¿aniem stosuje siê:
– separatory i wyspy,
– azyle prefabrykowane lub wbudowane na sta³e.
Do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje siê:
– zapory drogowe,
– tablice kieruj¹ce przy robotach drogowych,
– taœmy ostrzegawcze,
– taœmy odblaskowe nawierzchniowe,
– pacho³ki drogowe,
– tablice uchylne z elementami odblaskowymi,
– separatory,
– punktowe elementy odblaskowe,
– znaki wskazuj¹ce objazd,
– znaki kieruj¹ce na drodze objazdowej,
– tablice kieruj¹ce pieszych,
– œwiat³a ostrzegawcze.
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Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym
stosuje siê:
– tarcze do zatrzymywania pojazdów,
– latarki do zatrzymywania pojazdów,
– urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce,
– urz¹dzenia sygnalizacyjne.
W urz¹dzeniach bezpieczeñstwa ruchu, z którymi mog¹
stykaæ siê piesi, ze wzglêdów bezpieczeñstwa nale¿y
wyeliminowaæ mo¿liwoœæ skaleczeñ lub innych obra¿eñ
cia³a poprzez zaokr¹glenie promieniem R min= 2,5 mm
ostrych krawêdzi urz¹dzeñ, które mog¹ znaleŸæ siê w
bezpoœrednim kontakcie z cia³em pieszego.
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu powinny mieæ
wyraŸne i trwa³e oznakowanie podaj¹ce:
– nazwê lub znak towarowy,
– rok produkcji.
Lica urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu (zapory drogowe,
tablice kieruj¹ce i prowadz¹ce – od strony ruchu pieszych
lub pojazdów) powinny byæ odblaskowe. Odblaskowoœæ
urz¹dzeñ powinna byæ nie mniejsza ni¿ odblaskowoœæ znaków drogowych pionowych zastosowanych na danym
odcinku drogi okreœlona w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia. Pozosta³e urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu
(separatory ruchu, bariery ochronne) powinny byæ wyposa¿one w elementy odblaskowe. Ponadto urz¹dzenia
powinny mieæ estetyczny wygl¹d, byæ mo¿liwie ³atwe w
konserwacji, odporne na dzia³anie œrodków chemicznych
i ich roztworów, etyliny, smarów, warunków atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia itp.
Konstrukcje wsporcze urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu
powinny byæ stabilne i nie powodowaæ zagro¿enia dla
uczestników ruchu.
Wzory urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu oraz szczegó³owe zasady ich lokalizacji w planie i profilu drogi s¹
okreœlone w opisach szczegó³owych.
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego o przeznaczeniu innym ni¿ przedstawione w niniejszym
za³¹czniku, mog¹ byæ stosowane pod warunkiem uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeñstwa lub aprobaty
technicznej wymaganych odrêbnymi przepisami, po
okreœleniu zasad ich stosowania.

Rys. 2.1.1. Wzory s³upków prowadz¹cych U-1a
umieszczanych samodzielnie na poboczu

2. Urz¹dzenia optycznego prowadzenia ruchu
2.1. S³upki prowadz¹ce
S³upki prowadz¹ce U-1a i U-1b wed³ug wzorów pokazanych na rysunkach 2.1.1 i 2.1.2 stosuje siê w celu
u³atwienia kieruj¹cym, szczególnie w porze nocnej i w
trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do
szerokoœci drogi, jej przebiegu w planie oraz na ³ukach
poziomych.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce s³upki prowadz¹ce:
– U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu,
– U-1b umieszczane nad barier¹ ochronn¹.

Rys. 2.1.2. Wzory s³upków prowadz¹cych U-1b
umieszczanych nad barier¹ ochronn¹
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Konstrukcja s³upków prowadz¹cych oraz ich sposób
umieszczenia powinny zapewniæ zachowanie pionowej pozycji s³upka.
S³upki maj¹ w przekroju kszta³t trapezu o wymiarach
wed³ug wzorów podanych na rysunkach 2.1.1 i 2.1.2.
Dopuszcza siê stosowanie s³upków o innym kszta³cie
w przekroju, tj. wypuk³e, dwuwypuk³e i p³askie o
wzmocnionym przekroju. Na s³upkach umieszcza siê
elementy odblaskowe równoleg³oboczne o szerokoœci
4 cm i wysokoœci 20 cm barwy czerwonej po prawej
stronie jezdni i barwy bia³ej po lewej stronie jezdni.
Elementy te umieszcza siê na czerwonym tle.
Dodatkowo na s³upkach prowadz¹cych mo¿na
umieszczaæ:
– informacjê o pikieta¿u drogi,
– informacjê o kierunku do najbli¿szego telefonu
alarmowego,
– znak z numerem drogi.
S³upki prowadz¹ce stosuje siê:
– na drogach krajowych i wojewódzkich,
– na odcinkach dróg powiatowych i gminnych, w obrêbie ³uków poziomych o promieniach mniejszych od
450 m, a zaleca siê na ca³ych ci¹gach tych dróg.
S³upków prowadz¹cych mo¿na nie stosowaæ na odcinkach dróg z chodnikami przy krawêdzi jezdni oraz
na terenie miast.
S³upki prowadz¹ce umieszcza siê po obu stronach
jezdni w odleg³oœci 1,0 m od krawêdzi jezdni, pasa
awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Dopuszcza siê zmniejszenie tej odleg³oœci, je¿eli jest to
konieczne ze wzglêdu na warunki lokalne, jednak nie
mniej ni¿ 0,5 m od krawêdzi.
S³upki powinny byæ umieszczane w jednej linii, równoleg³ej do krawêdzi jezdni i w sposób zapewniaj¹cy
niezmiennoœæ ich pionowego ustawienia.
Na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery
ochronne, zamiast s³upków prowadz¹cych U-1a mo¿na stosowaæ s³upki U-1b umieszczane bezpoœrednio nad
barier¹, jak pokazano na rysunku 2.1.3.

Zaleca siê równie¿ umieszczanie, w zag³êbieniu taœmy profilowanej barier ochronnych, elementów
odblaskowych U-1c barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy bia³ej po stronie lewej (rys. 2.1.4).

Rys. 2.1.4. Przyk³ad punktowego elementu odblaskowy
prowadz¹cy U-1c umieszczany na barierze
ochronnej

Elementy odblaskowe U-1c winny byæ okr¹g³e o œrednicy
min. 50 mm lub prostok¹tne albo trapezowe o wymiarach dostosowanych do profilu zag³êbienia
bariery metalowej i minimalnej powierzchni odblaskowej 20 cm 2 .
Na jezdniach jednokierunkowych dróg dwujezdniowych
elementy odblaskowe umieszcza siê osobno dla ka¿dego
kierunku jazdy, tj. barwy czerwonej z prawej strony i
barwy bia³ej z lewej strony.
S³upki prowadz¹ce U-1a i U-1b umieszcza siê w
planie drogi w odleg³oœciach miêdzy sob¹ podanych
w tabeli 2.1.
Elementy odblaskowe U-1c umieszcza siê na barierach:
– w odleg³oœciach podanych w tabeli 2.1, lecz na
prostych i ³ukach o promieniu R > 1500 m nie
rzadziej ni¿ co 50 m,
– dodatkowo na pocz¹tku i koñcu bariery.

Rys. 2.1.3. Rozmieszczenie s³upków prowadz¹cych U-1 w przekroju poprzecznym drogi
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Na s³upkach prowadz¹cych umiejscowionych w hektometrach umieszcza siê informacjê o kilometra¿u i
hektometra¿u drogi, zgodnie z zasadami okreœlonymi
w punkcie 3.

Rys. 2.1.6. Sposób umieszczenia symbolu s³uchawki telefonicznej na s³upkach prowadz¹cych:

Tabela 2.1. Rozmieszczenie s³upków prowadz¹cych

a) U-1d

b) U-1e

Na drogach wyposa¿onych w system ³¹cznoœci alarmowej
zaleca siê umieszczanie na s³upkach prowadz¹cych symbolu s³uchawki telefonicznej U-1d lub U-1e (rys. 2.1.5) dla
wskazania kierunku do najbli¿szego telefonu alarmowego.
Sposób umieszczenia przedstawiono na rys. 2.1.6.

Na drogach krajowych i wojewódzkich na s³upkach
prowadz¹cych umiejscowionych w hektometrze zerowym
umieszcza siê znak U-1f z numerem drogi. Konstrukcjê
znaku U-1f przedstawiono na rys. 2.1.7, a sposób
umieszczenia przedstawiono na rys. 2.1.8.

Rys. 2.1.7. Konstrukcja znaku U-1f z numerem drogi

Rys. 2.1.5. Symbol s³uchawki telefonicznej U-1d
(dla U-1e - odbicie lustrzane)

Rys. 2.1.8. Sposób umieszczenia znaku U-1f na s³upku
prowadz¹cym
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2.2. S³upki krawêdziowe

S³upki krawêdziowe U-2 wed³ug wzoru pokazanego
na rysunku 2.2.1 dopuszcza siê do stosowania w celu
bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi
na skrzy¿owaniu na inn¹ drogê. S³upki krawêdziowe
okreœlaj¹ dok³adniej geometriê skrzy¿owania, u³atwiaj¹c manewr skrêcania szczególnie w porze nocnej i w
z³ych warunkach atmosferycznych.
S³upki krawêdziowe maj¹ odblaskowe pasy poprzeczne bia³o-zielone. Kszta³t s³upków krawêdziowych w
poprzecznym przekroju jest okr¹g³y o œrednicy 120 mm.
S³upki krawêdziowe stosuje siê na skrzy¿owaniach
wszystkich dróg, w ci¹gu których umieszczono s³upki
prowadz¹ce, wed³ug zasad pokazanych na rysunku 2.2.2.
S³upki krawêdziowe umieszcza siê w odleg³oœci minimum 0,50 m od krawêdzi jezdni lub pobocza
twardego.

2.3. Tablice prowadz¹ce
2.3.1. Zasady ogólne lokalizacji tablic
prowadz¹cych

Rys. 2.2.1.

S³upek krawêdziowy U-2

Tablice prowadz¹ce stosuje siê w celu uprzedzenia kieruj¹cego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku
jazdy na szczególnie niebezpiecznych ³ukach poziomych i na skrzy¿owaniach typu „T”.
Tablice prowadz¹ce dziel¹ siê na:
– pojedyncze w prawo U-3a,
– pojedyncze w lewo U-3b,
– ci¹g³e w prawo U-3c,
– ci¹g³e w lewo U-3d,
– dwustronne U-3e.
Przyk³adowe wzory tablic prowadz¹cych przedstawiono na rysunku 2.3.1. W tabeli 2.2 zamieszczono
typoszereg tablic prowadz¹cych ci¹g³ych U-3c i U-3d.
Tabela 2.2. Typoszereg tablic prowadz¹cych ci¹g³ych U-3c i U-3d

Rys. 2.2.2. Umieszczenie s³upków krawêdziowych w obrêbie
skrzy¿owania

T³o tablic ma barwê bia³¹, strza³ki - czerwon¹. Zarówno
t³o, jak i strza³ki powinny byæ wykonane z materia³ów
odblaskowych o parametrach odpowiadaj¹cych znakom
drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku
drogi, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
Dopuszcza siê stosowanie aktywnych tablic prowadz¹cych U-3 z pulsuj¹cym ¿ó³tym lub bia³ym
œwiat³em. Pulsuj¹ce œwiat³o powinno byæ emitowane przez co najmniej jeden szereg Ÿróde³
œwiat³a, u³o¿ony wzd³u¿ bia³ych i czerwonych krawê402

Rys. 2.3.1.

Przyk³adowe wzory tablic prowadz¹cych i sposoby umieszczania:

a) pojedynczej w prawo U-3a

b) tablica prowadz¹ca ci¹g³a w prawo U-3c

c) tablice prowadz¹ce w lewo U-3b rozmieszczone schodkowo

dzi tablicy. Przyk³ad aktywnej tablicy prowadz¹cej U-3a
przedstawiono na rys. 2.3.2.
Tablice prowadz¹ce stosuje siê:
– na ³ukach poziomych, których geometria mo¿e byæ zaskoczeniem dla kieruj¹cych, lub które maj¹ promieñ mniejszy od normatywnego dla danej drogi oraz du¿y k¹t zwrotu,
– na skrzy¿owaniach typu „T”,
– na wyspach ma³ych i œrednich rond, w szczególnoœci po³o¿onych poza obszarem zabudowanym,
– w obszarach robót drogowych.
Tablice mog¹ byæ stosowane równie¿ w innych miejscach,
w których pozwol¹ kieruj¹cemu na przygotowanie siê do
zmiany kierunku jazdy, np. na zlikwidowanych odga³êzieniach, przed tymczasowym objazdem lub za wzniesieniem,
na którym zaczyna siê niewidoczny ³uk poziomy.

d) tablica prowadz¹ca dwustronna U-3e

Rys. 2.3.2. Przyk³ad aktywnej tabliy prowadz¹cej U-3a
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Kryteria oceny i wyboru ³uków, skrzy¿owañ i miejsc
podlegaj¹cych oznakowaniu tablicami prowadz¹cymi
powinny uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce cechy drogi i okolicznoœci:
– wielkoœæ k¹ta zwrotu drogi,
– promieñ ³uku poziomego,
– nieregularnoœæ ³uku poziomego, np. zmiennoœæ
krzywizny,
– bliskoœæ innych zakrêtów o znacznie wiêkszych promieniach ³uku oraz ich charakterystykê,
– znaczn¹ d³ugoœæ odcinka prostego poprzedzaj¹cego ³uk,
– widocznoœæ pocz¹tku ³uku i warunki rozpoznawania kierunku zwrotu zarówno w sezonie letnim jak i
zimowym, bez wzglêdu na porê doby,
– cechy przestrzeni stanowi¹cej optyczne otoczenie i t³o
³uku,
– przebieg drogi na nasypie lub w wykopie, przekrój poprzeczny, szerokoœæ jezdni, rodzaj nawierzchni itp.,
– charakterystykê ruchu oraz jego strukturê rodzajow¹,
– dopuszczalne i rzeczywiste prêdkoœci ruchu pojazdów samochodowych w rejonie badanego ³uku poziomego (pionowego) i na odcinkach s¹siednich,
– sposób oznakowania pionowego i poziomego,
– wra¿enia i oceny subiektywne dotycz¹ce ³atwoœci
prawid³owego rozpoznawania pocz¹tku ³uku i jego
geometrii oraz warunków prowadzenia pojazdów i
poczucia bezpieczeñstwa, odczuwanych podczas
przejazdu badanym odcinkiem,
– kierunek zwrotu mog¹cy stanowiæ zaskoczenie dla
kierowców, np. po dwóch zakrêtach w lewo – kolejny równie¿ w tê sam¹ stronê lub z ³ukiem pionowym
niewidoczny ³uk poziomy,
– liczbê wypadków w obrêbie ³uku i zlikwidowanego
odga³êzienia drogi, skrzy¿owania typu „T”,
– ewentualnie inne warunki i okolicznoœci.
Dla podanych kryteriów nie okreœla siê wartoœci granicznych ani ich kolejnoœci i wa¿noœci.
Decyzje o uznaniu lub nieuznaniu danego ³uku poziomego lub skrzy¿owania typu „T” za szczególnie
niebezpieczne powinny byæ podjête po wnikliwej
analizie wszystkich wchodz¹cych w grê czynników
i okolicznoœci, rozpatrywanych osobno i we wzajemnych zwi¹zkach, choæ dopuszcza siê, ¿e
rozstrzygaj¹cymi o potrzebie umieszczenia tablic
bêd¹ niektóre z nich. Tablice U-3 umieszcza siê w
taki sposób, aby ich odleg³oœæ od jezdni, mierzona
od bli¿szej pionowej krawêdzi tablicy w kierunku
prostopad³ym do jezdni, by³a jednakowa; chyba ¿e
niektóre z nich by³yby przez inne zas³oniête, w przypadku umieszczenia ich na ³uku, gdy w pobli¿u
znajduj¹ siê przeszkody. W takich przypadkach zaleca siê ustawianie ich wzd³u¿ innej krzywej, pod

warunkiem jednak, ¿e bêdzie ona p³ynna. Wysokoœæ ustawienia tablic, licz¹c od p³aszczyzny stanowi¹cej
przed³u¿enie p³aszczyzny jezdni do dolnej krawêdzi tablicy, powinna wynosiæ 0,9 m, chyba ¿e geometria
³uku wymaga pewnego odstêpstwa. Je¿eli tablica powinna byæ umieszczona wy¿ej ni¿ 1,50 m, to
umieszcza siê dwie tablice jedn¹ nad drug¹, przy czym
dolna znajduje siê na wysokoœci 0,9 m. Tablice ci¹g³e
lub pojedyncze powinny byæ ustawione w taki sposób,
aby by³y dobrze i w ca³oœci widoczne z odleg³oœci nie
mniejszej ni¿ 200 m. P³aszczyzny tablic wszystkich rodzajów powinny byæ pionowe, a ich dolne i górne
krawêdzie - poziome.
Je¿eli tablice umieszczono na ³uku, to powinny byæ one
jednakowo odchylone na zewn¹trz ³uku, tak aby k¹t
zawarty miêdzy powierzchni¹ tablicy a odpowiadaj¹c¹ jej styczn¹ wynosi³ od 95° do 100°.
D³ugoœæ tablic ci¹g³ych lub liczba tablic sk³adowych w
tablicach schodkowych powinna byæ dostosowana
przede wszystkim do szerokoœci jezdni, rodzaju i szerokoœci pobocza, warunków widocznoœci tych tablic na
odcinku zbli¿ania siê pojazdów i ich prêdkoœci oraz do
innych istotnych czynników w³aœciwych dla odcinka, na
którym siê je umieszcza, w tym do otoczenia.
2.3.2. Tablice prowadz¹ce na ³ukach poziomych
W celu uprzedzenia kieruj¹cego pojazdem o niebezpiecznym zakrêcie wymagaj¹cym znacznego
ograniczenia prêdkoœci stosuje siê tablice prowadz¹ce pokazane na rysunku 2.3.1.
W obrêbie ³uków tablice prowadz¹ce umieszcza siê
wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
– w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,50 m od krawêdzi
jezdni lub pobocza twardego do najbli¿ej krawêdzi
tablic U-3a i U-3b,
– w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,00 m odpowiednio
dla tablicy U-3c, U-3d i U-3e,
– na ³uku umieszcza siê zawsze co najmniej dwie
tablice ci¹g³e lub pojedyncze umieszczone schodkowo dla ka¿dego kierunku; liczba tablic pojedynczych umieszczanych schodkowo powinna
wynosiæ od 5 do 12,
– tablice prowadz¹ce ci¹g³e lub schodkowe umieszcza siê na przed³u¿eniu prostego odcinka drogi poprzedzaj¹cego ³uk.
Stosowanie tablic prowadz¹cych w obszarze ³uku zale¿ne jest od k¹ta zwrotu drogi, wielkoœci promienia
³uku poziomego, lokalnych warunków widocznoœci i
mo¿liwoœci ich ustawienia.
Na ³ukach o du¿ym k¹cie zwrotu drogi oraz ma³ych
promieniach ³uku, umieszcza siê najczêœciej tablice ci¹g³e, wed³ug schematu pokazanego na rysunku 2.3.3.
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Rys. 2.3.3. Rozmieszczanie tablic prowadz¹cych w obrêbie ³uków:

a) o bardzo ma³ym promieniu

c) o œrednim promieniu

Tablice pojedyncze umieszcza siê schodkowo najczêœciej w obrêbie takich samych ³uków, gdy poza drog¹
nie ma dostatecznie du¿o miejsca na ustawienie tablic
ci¹g³ych.
Je¿eli ³uk ma du¿y promieñ i regularn¹ krzywiznê,
mo¿na umieszczaæ nastêpuj¹ce po sobie tablice ci¹g³e
i pojedyncze oraz dwustronne (rys. 2.3.4).
b) o ma³ym promieniu

Rys. 2.3.4.

Dobór i rozmieszczanie tablic prowadz¹cych U-3 wzd³u¿ ³uku o du¿ym promieniu i regularnej krzywiŸnie
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Rys. 2.3.5.

Rozmieszczanie tablic prowadz¹cych U-3 na ³uku o zmiennej krzywiŸnie

Ustalenie punktów po³o¿enia tablic pojedynczych lub
dwustronnych rozpoczyna siê zawsze od tablicy ci¹g³ej dla kierunku w lewo. Rozmieszczenie wszystkich
tablic powinno byæ takie, aby pionowe krawêdzie tablic po³o¿one bli¿ej jezdni znajdowa³y siê na linii
stycznej do danej linii obserwacji, tzn. na wprost kieruj¹cego, a przesuniêcia k¹towe krawêdzi tablicy
nastêpnej wzglêdem poprzedniej by³y jednakowe.
Wielkoœæ k¹ta powinna byæ dostosowana do miejscowych
warunków, jednak¿e nie powinien on byæ mniejszy ni¿
5O i wiêkszy ni¿ 10O, tzn. ¿e im promieñ ³uku wiêkszy,
tym odstêpy liniowe miêdzy tablicami s¹ wiêksze - i
odwrotnie. Na odcinkach ³uków o sta³ej krzywiŸnie
odstêpy te powinny byæ jednakowe.
Na odcinkach ³uków o zmiennej krzywiŸnie (rys. 2.3.5)
odstêp liniowy tablic jest równie¿ jednakowy, lecz odstêp k¹towy zwiêksza siê w miarê zmniejszania
promienia ³uku.
2.3.3. Tablice prowadz¹ce na skrzy¿owaniach
typu „T”
Na skrzy¿owaniach typu „T” (rys. 2.3.6) mo¿na
umieszczaæ tablice prowadz¹ce U-3c i U-3d w celu
uprzedzenia kieruj¹cego o koniecznej zmianie kierunku jazdy na tym skrzy¿owaniu.

Rys. 2.3.6. Umieszczanie tablic prowadz¹cych ci¹g³ych U-3d
i U-3c na skrzy¿owaniu typu „T”
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Tablice umieszcza siê na wprost drogi wlotowej na to
skrzy¿owanie. Tablice te stykaj¹ siê ze sob¹ krawêdziami pionowymi, a kierunki strza³ek s¹ przeciwne, zgodne
z kierunkiem, w którym porusza siê kieruj¹cy pojazdem. Dopuszcza siê stosowanie tablic U-3c i U-3d
(wyj¹tkowo U-3a, U-3b i U-3e) równie¿ w innych miejscach, w których kieruj¹cy mo¿e byæ zaskoczony
konieczn¹ zmian¹ kierunku jazdy, np.:
- na zlikwidowanym wlocie lub odga³êzieniu drogi,
- przed tymczasowym objazdem lub za wzniesieniem,
- w miejscu, na (lub za) którym zaczyna siê niewidoczny ³uk poziomy.
W zale¿noœci od sytuacji lokalnej i widocznoœci mo¿na zastosowaæ wtedy dwie tablice U-3c i dwie U-3d,
umieszczone bezpoœrednio jedna nad drug¹, przy
czym doln¹ tablicê umieszcza siê na normatywnej wysokoœci 0,60 m. Tablica dodatkowa ma takie same
wymiary i wygl¹d jak tablica podstawowa.
D³ugoœæ ustawianych tablic prowadz¹cych ci¹g³ych stosowanych na skrzy¿owaniach typu „T” oraz za wzniesieniami, nale¿y okreœliæ w zale¿noœci od potrzeb
lokalnych (miêdzy innymi szerokoœci drogi wlotowej
na skrzy¿owaniu typu „T”), kieruj¹c siê zasad¹, ¿e powinny byæ one jak najbardziej przydatne dla kieruj¹cych pojazdami.

Rys. 2.4.1. Wzory tablic rozdzielaj¹cych:

a) U-4a

2.4. Tablice rozdzielaj¹ce
b) U-4b

Tablice rozdzielaj¹ce U-4 stosuje siê w celu wskazania
kieruj¹cemu pojazdem miejsca rozdzielania siê kierunków ruchu. Tablice maj¹ kszta³t prostok¹ta o
wyokr¹glonych naro¿ach. T³o tablicy jest barwy czerwonej, pasów w kszta³cie grotu strza³y - barwy bia³ej.
T³o oraz pasy powinny byæ wykonane z materia³ów odblaskowych o parametrach odpowiadaj¹cych znakom
drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku
drogi, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
Tablice rozdzielaj¹ce U-4a wed³ug wzoru przedstawionego na rys. 2.4.1 lit. a stosuje siê na autostradach i
drogach ekspresowych. Na pozosta³ych drogach ogólnodostêpnych dopuszcza siê do stosowania tablice
rozdzielaj¹ce U-4b wed³ug rysunku 2.4.1 lit. b. Tablice rozdzielaj¹ce wysokie U-4c wed³ug rys.2.4.1 lit. c
dopuszcza siê do oznakowania miejsc rozdzielenia kierunków ruchu przy wykonywaniu robót drogowych.
Dopuszcza siê stosowanie tablic rozdzielaj¹cych aktywnych z wbudowanym wzd³u¿ krawêdzi barwy bia³ej
i czerwonej pulsuj¹cym œwiat³em ¿ó³tym lub bia³ym.
Tablice rozdzielaj¹ce U-4a umieszcza siê na wyjazdach
z autostrad i dróg ekspresowych oraz na wjazdach do:
– stacji paliw,
– miejsc obs³ugi podró¿nych,
– wiêkszych parkingów itp.

c) U-4c
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Przyk³ad zastosowania tablicy rozdzielaj¹cej U-4a pokazano na rysunku 2.4.2.
Doln¹ krawêdŸ tablic U-4a i U-4b umieszcza siê na
wysokoœci 0,50 m od p³aszczyzny jezdni, natomiast
doln¹ krawêdŸ tablic U-4c - 0,25 m.

b) U-5b zespolony ze znakiem C-9

S³upki przeszkodowe U-5 maj¹ kszta³t walca, graniastos³upa lub ostros³upa œciêtego o wysokoœci od 0,90
m do 1,20 m i szerokoœci przy wierzcho³ku od 0,20
m do 0,30 m.
S³upki przeszkodowe U-5a maj¹ barwê ¿ó³t¹ i pod³u¿ne pasy z ¿ó³tej folii odblaskowej.
Dopuszcza siê stosowanie s³upków przeszkodowych
aktywnych U-5c z pulsuj¹cym ¿ó³tym œwiat³em emitowanym przez co najmniej jeden szereg Ÿróde³ œwiat³a,
wbudowany pomiêdzy pasami odblaskowymi s³upka.
Przyk³ad s³upka przeszkodowego aktywnego U-5c
przedstawiono na rysunku 2.5.2.

Rys. 2.4.2. Umieszczanie tablicy rozdzielaj¹cej U-4a

2.5. S³upki przeszkodowe
S³upki przeszkodowe U-5 wed³ug wzorów pokazanych
na rysunku 2.5.1 stosuje siê w celu oznaczenia przeszkód na jezdni, takich jak:
– bariery rozdzielaj¹ce pasy ruchu,
– azyle dla pieszych,
– wysepki wyodrêbnione krawê¿nikami,
– miejsca rozpoczêcia pasów dziel¹cych jezdnie itp
.Rys. 2.5.1.

Przyk³ady s³upków przeszkodowych:

Rys. 2.5.2. Przyk³ad s³upka przeszkodowego aktywnego U-5c

a) U-5a

W przypadku s³upków aktywnych znak nakazu C-9,
C-10 lub C-11umieszczony nad s³upkiem przeszkodowym powinien byæ tak¿e wykonany jako aktywny.
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S³upki przeszkodowe mog¹ byæ dodatkowo podœwietlane. Dopuszcza siê stosowanie s³upków przeszkodowych
aktywnych z ¿ó³tym pulsuj¹cym œwiat³em wbudowanym
na krawêdziach powierzchni odblaskowej.
S³upki przeszkodowe stosuje siê g³ównie na obszarach
zabudowanych do oznaczenia przeszkód sta³ych na jezdni. Umieszcza siê je od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów
na skrajnych czêœciach: azylów dla pieszych, wysepek
przystankowych, wysepek kanalizuj¹cych ruch wyodrêbnionych z jezdni krawê¿nikami oraz w miejscach, gdzie
rozpoczyna siê pas dziel¹cy jezdnie (rys. 2.5.3 i 2.5.4).

Znaki C-9, C-10 lub C-11 umieszczone nad/za s³upkiem
przeszkodowym mog¹ byæ mniejsze ni¿ stosowane na
danej drodze, w przypadkach, gdy mog¹ one zas³aniaæ
pieszych na przejœciu zlokalizowanym w pobli¿u znaku
lub ze wzglêdu na ma³¹ szerokoœæ wysepki.
S³upki powinny byæ umieszczane tylko po tej stronie
wysepki lub przeszkody, od której nadje¿d¿aj¹ pojazdy,
i powinny wyraŸnie wskazywaæ powierzchniê zajêt¹
przez wysepkê lub przeszkodê.
Na drogach dwukierunkowych s³upki przeszkodowe
umieszcza siê na obydwu koñcach wysepek kanalizuj¹cych ruch.
W miejscach, w których skutki ewentualnej kolizji pojazdu ze s³upkiem przeszkodowym by³yby wiêksze ni¿
skutki kolizji z przeszkod¹, zaleca siê stosowanie s³upków przeszkodowych podatnych. Przeszkody na jezdni,
które s¹ ³atwe do dostrze¿enia, zarówno w dzieñ jak i
w nocy przy oœwietleniu ulicznym, nie wymagaj¹ oznaczania s³upkami przeszkodowymi.

2.6. Tablice kieruj¹ce

Rys. 2.5.3. Umieszczanie s³upka przeszkodowego
na wysepkach dziel¹cych jezdnie

Tablice kieruj¹ce U-6a i U-6b stosuje siê w celu wskazania kieruj¹cemu pojazdem miejsca wystêpowania na
jezdni przeszkód, takich jak:
– bariery,
– azyle dla pieszych,
– wysepki wyodrêbnione krawê¿nikami,
– miejsca rozpoczêcia pasów dziel¹cych jezdnie itp.,
zlokalizowane od strony odcinka pomiêdzy skrzy¿owaniami, gdzie nastêpuje najazd na przeszkodê tylko z jednej strony.
Do oznaczania przeszkód na jezdni omijanych z prawej
strony nale¿y u¿ywaæ tablic U-6a (rys. 2.6.1 lit. a), a z
lewej strony - U-6b (rys. 2.6.1 lit. b).
T³o tablicy jest barwy czerwonej, a pasy - barwy bia³ej.
T³o oraz pasy powinny byæ wykonane z materia³ów odblaskowych o parametrach odpowiadaj¹cych znakom
drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku
drogi, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
Rys. 2.6.1. Tablice kieruj¹ce szerokie:

Rys. 2.5.4. Umieszczanie s³upka przeszkodowego
na pocz¹tku pasa dziel¹cego jezdnie

a) U-6a
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U-6c i U-6d wed³ug wzorów przedstawionych na
rysunku 2.6.3.
Tablice te powiny byæ wykonywane z materia³ów
elastycznych, aby najechanie pojazdu na tablicê nie
powodowa³o jej zniszczenia. Tablice U-6c stosuje siê do
oznaczania lewej, zaœ tablice U-6d - prawej strony jezdni.
Rys. 2.6.3. Tablice kieruj¹ce w¹skie:

b) U-6b

Nad tablic¹ kieruj¹c¹ U-6a umieszcza siê znak drogowy
pionowy C-9, a nad tablic¹ U-6b - znak C-10.
Przyk³ad zastosowania tablicy kieruj¹cej U-6a przed
azylem dla pieszych przedstawiono na rys. 2.6.2.

a) U-6c

b) U-6d

3. Znaki wskazuj¹ce pikieta¿ drogi
Znaki wskazuj¹ce pikieta¿ drogi - znaki kilometrowe i hektometrowe - umieszcza siê na odcinkach dróg, na których
zastosowano s³upki prowadz¹ce, na drogach krajowych i
wojewódzkich. Zaleca siê stosowanie znaków kilometrowych
i hektometrowych na drogach powiatowych. Stosowane na
znakach kilometrowych i hektometrowych cyfry powinny
byæ zgodne ze wzorami okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do
rozporz¹dzenia.

3.1. Znaki kilometrowe

Rys. 2.6.2. Przyk³ad umieszczenia tablicy kieruj¹cej U-6a

Do oznaczania zwê¿onej szerokoœci jezdni lub skrajni w tunelach stosuje siê w¹skie tablice kieruj¹ce
Tabela 3.1.

Znaki kilometrowe U-7 stosuje siê w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilometra¿u narastaj¹co od pocz¹tku do koñca drogi.
Znaki kilometrowe U-7 na osobnych tabliczkach
(rys. 3.1.1) umieszcza siê na drogach dwujezdniowych
w pasie dziel¹cym.
Znaki kilometrowe U-7 umieszczane w pasie dziel¹cym
maj¹ wymiary:
– du¿e, na autostradach,
– ma³e, na pozosta³ych drogach.
Znaki kilometrowe U-7 umieszcza siê na s³upkach barwy szarej, o wysokoœci 1,0 m i œrednicy oko³o 60 mm.
Dopuszcza siê mocowanie s³upka ze znakiem U-7 do
konstrukcji bariery umieszczanej w pasie dziel¹cym.
Znak kilometrowy U-7 ma kszta³t prostok¹ta wed³ug
wzoru z rys. 3.1.1 i wymiarów podanych w tabeli 3.1.

Wymiary znaków kilometrowych
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Znaki hektometrowe umieszcza siê na s³upku prowadz¹cym U-1a; nie umieszcza siê ich na s³upkach
prowadz¹cych umieszczanych w pasie dziel¹cym
jezdnie dróg dwujezdniowych.
Nad znakiem hektometrowym umieszcza siê znak
kilometrowy, który stanowi liczba jedno-, dwu- lub
trzycyfrowa o wysokoœci cyfr 42 mm. Sposób umieszczania znaku hektometrowego i znaku kilometrowego
na s³upku prowadz¹cym pokazano na rys. 3.2.1.
Rys. 3.1.1. Wzór znaku kilometrowego U-7

Barwa znaku jest bia³a, obwódki i cyfr - czarna. Na kolejnych znakach kilometrowych umieszcza siê kolejne liczby
kilometrów. Lica znaków U-7 powinny byæ wykonane z
folii odblaskowych. Sposób umieszczenia s³upków ze
znakami kilometrowymi pokazano na rysunku 3.1.2.
Oprócz znaków kilometrowych U-7 umieszczonych w pasie dziel¹cym, informacje o kilometrze drogi umieszcza siê
na s³upkach prowadz¹cych, ³¹cznie ze znakiem hektometrowym. Wysokoœæ cyfr dla znaku kilometrowego na s³upku
prowadz¹cym wynosi 42 mm. Informacjê o kilometrze drogi
umieszcza siê na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, na których stosuje siê s³upki prowadz¹ce. Zaleca siê
ich stosowanie tak¿e na drogach powiatowych i gminnych.

Rys. 3.2.1. Przyk³ad znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na s³upku prowadz¹cym U-1a

Na odcinkach dróg, na których wystêpuj¹ bariery, znaki
wskazuj¹ce kilometr i hektometr drogi umieszcza siê
na s³upkach prowadz¹cych U-1b. Wówczas zarówno
cyfry znaku kilometrowego jak i hektometrowego maj¹
wysokoœæ 42 mm (rys. 3.2.2).

Rys. 3.1.2. Umieszczanie znaku kilometrowego U-7 w pasie
dziel¹cym

3.2. Znaki hektometrowe
Znaki hektometrowe U-8 stosuje siê w celu uœciœlenia
przebiegu drogi oraz u³atwienia lokalizacji elementów
sk³adowych drogi podlegaj¹cych ewidencji dróg oraz
lokalizacji zdarzeñ drogowych.
Znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokoœci 102 mm
i jest on umieszczany na s³upku prowadz¹cym.

Rys. 3.2.2. Przyk³ad znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na s³upku prowadz¹cym U-1b

Na odcinkach dróg, na których nie mo¿na zastosowaæ s³upków prowadz¹cych U-1a lub U-1b zaleca
siê stosowanie tabliczek wskazuj¹cych bie¿¹cy kilo-
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metr i hektometr drogi umieszczonych na elementach
wyposa¿enia drogi (s³upy oœwietleniowe, konstrukcje
bramowe itp.).
Przyk³ad tabliczki ze znakiem kilometrowym i hektometrowym przedstawiono na rys.3.2.3.

Rys. 4.1.1. Wzory tablic U-9a i U-9b do oznaczania
ograniczeñ skrajni poziomej drogi:

Rys. 3.2.3. Przyk³ad tabliczki znaku ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8

4. Urz¹dzenia do oznaczania obiektów
znajduj¹cych siê w skrajni drogi

a) tablica U-9a

b) tablica U-9b

4.1. Zasady ogólne
Obiekty znajduj¹ce siê w skrajni drogowej i ulicznej
powinny byæ wyraŸnie oznaczane.
Wymiary skrajni dla poszczególnych klas dróg okreœlaj¹
odrêbne przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Oznaczenie obiektów budowlanych, takich jak: budynki, podpory wiaduktów, wystaj¹ce murki przepustów,
porêcze mostowe itp., znajduj¹cych siê w skrajni drogi,
stosuje siê w celu ostrze¿enia kieruj¹cych pojazdami o
ograniczeniu skrajni oraz ochrony niektórych obiektów,
szczególnie podpór wiaduktów i ich konstrukcji nad
jezdni¹, przed uszkodzeniem przez pojazdy.
Do oznaczania drzew znajduj¹cych siê w skrajni drogi
stosuje siê foliê odblaskow¹ z poziomymi pasami bia³ymi i
czerwonymi o szerokoœci 250 mm.
Do oznaczania czêœci obiektów znajduj¹cych siê w
skrajni poziomej drogi stosuje siê tablice U-9a i U-9b
wed³ug wzoru pokazanego na rysunku 4.1.1. Tablice
maj¹ kszta³t prostok¹ta o szerokoœci 0,50 m i wysokoœci
1,25 m. Maj¹ one pasy na przemian barwy ¿ó³tej i czarnej.
Doln¹ krawêdŸ tablicy umieszcza siê na wysokoœci
0,75 m nad p³aszczyzn¹ jezdni. Tablice te umieszcza siê
na p³aszczyŸnie obiektu, prostopad³ej do osi drogi lub bezpoœrednio przed nim w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 5,0 m.
KrawêdŸ pionowa tablicy powinna byæ umieszczona
w takiej odleg³oœci od jezdni jak krawêdŸ obiektu.

Rys. 4.1.2. Wzory tablic U-9c do oznaczania ograniczeñ
skrajni pionowej drogi

Sposób umieszczania tablic U-9a, U-9b i U-9c na
obiektach przedstawiono na rysunkach 4.1.3 i 4.1.4.
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o gabarytach zbli¿onych do skrajni obiektów o nienormatywnej skrajni, takich jak konstrukcje monta¿owe
budowlanych obiektów in¿ynierskich i budowlanych, wiadukty, estakady lub ruroci¹gi, przed którymi s¹ umieszczane.
Rys. 4.2.1. Wzory urz¹dzeñ bramowych U-10:

a) U-10a bez elementów uchylnych
Rys. 4.1.3. Umieszczanie tablic U-9a, U-9b i U-9c na obiekcie ograniczaj¹cym skrajnie

b) U-10b z elementami uchylnymi

Rys. 4.1.4. Umieszczanie tablic U-9a, U-9b i U-9c na obiekcie ograniczaj¹cym skrajnie o zmiennej wysokoœci

4.2. Urz¹dzenia bramowe
Urz¹dzenia bramowe U-10 wed³ug wzoru pokazanego
na rysunku 4.2.1 stosuje siê w celu wskazania maksymalnych gabarytów pojazdów, które nie spowoduj¹
uszkodzenia obiektu na drodze i uprzedzenia kieruj¹cych o wystêpowaniu obiektów ograniczaj¹cych skrajniê
pionow¹ poni¿ej 4,5 m.
Urz¹dzenia bramowe stosuje siê na drogach obci¹¿onych du¿ym ruchem samochodów ciê¿arowych

Urz¹dzenia te dopuszcza siê do stosowania w przypadkach, w których nienormatywna jest skrajnia pozioma
obiektu, pod którym ruch odbywa siê tylko jednym pasem; na podporach tego urz¹dzenia umieszcza siê,
analogicznie jak na obiekcie, tablice U-9a i U-9b wed³ug zasad omówionych w punkcie 4.1.
Urz¹dzenie bramowe U-10a ma wymiary odpowiadaj¹ce wymiarom obiektu, przed którym jest ustawione.
Urz¹dzenie bramowe U-10b ma elementy uchylne o
szerokoœci 0,30 m i wysokoœci 0,30 m, przymocowane do dolnej krawêdzi konstrukcji. Dolna krawêdŸ
elementów uchylnych powinna przebiegaæ na wysokoœci o 10 cm ni¿szej ni¿ rzeczywista skrajnia obiektu.
Konstrukcja bramowa powinna byæ wykonana z metalu,
elementy uchylne z blachy stalowej, aluminiowej lub tworzywa sztucznego. Barwa konstrukcji bram powinna byæ
szara, elementów uchylnych na przemian ¿ó³ta i czarna.
Na powierzchni czo³owej urz¹dzenia U-10a
umieszcza siê tablice U-9c wed³ug zasad omówionych w punkcie 4.1. Na urz¹dzeniach bramowych
umieszcza siê równie¿ znaki: odpowiednio B-15
lub B-16, podaj¹c na nich rzeczywist¹ wysokoœæ
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lub szerokoœæ obiektu. Urz¹dzenie bramowe U-10a
umieszcza siê w odleg³oœci do 50 m przed obiektem, a
urz¹dzenie U-10b – w takiej odleg³oœci od obiektu, aby
na odcinku drogi przed nastêpnym urz¹dzeniem bramowym lub tym obiektem umo¿liwiæ zawrócenie
pojazdu, którego gabaryty przekraczaj¹ wielkoœci okreœlone odpowiednim znakiem.
W zale¿noœci od sytuacji lokalnej dopuszcza siê umieszczenie przed obiektem tylko urz¹dzenia U-10a,
poprzedzonego za ostatnim skrzy¿owaniem odpowiednim znakiem E-1 lub F-6 wed³ug zasad okreœlonych w
za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.
Dopuszcza siê równie¿ stosowanie urz¹dzeñ bramowych
innego typu, ale o tej samej zasadzie dzia³ania, na przyk³ad
przed wjazdami na parkingi przeznaczone dla okreœlonego
rodzaju pojazdów np. dla samochodów osobowych.

5. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ruch pieszych i
rowerzystów
5.1. Zasady ogólne
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce stosuje siê w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeñstw, na jakie
nara¿ony jest pieszy lub rowerzysta korzystaj¹cy z drogi i obiektów przy niej po³o¿onych.
Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce ruch pieszych i rowerzystów
mog¹ byæ wykonane z betonu lub metalu. Dopuszcza
siê równie¿ urz¹dzenia naturalne np. gêste ¿ywop³oty.
Urz¹dzenia te stosuje siê na wszystkich drogach i w
ich obrêbie, na wiêkszoœci obiektów le¿¹cych w ci¹gu
tych dróg, k³adkach dla pieszych, ci¹gach pieszych oddzielonych od jezdni, przy œcie¿kach rowerowych
przebiegaj¹cych przez obiekty in¿ynierskie itp.

5.2. Balustrady i porêcze
Balustrady U-11a wed³ug wzoru i wymiarów pokazanych na rysunku 5.2.1 stosuje siê w celu zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokoœci, jeœli powierzchnia, po
której odbywa siê ruch pieszych lub rowerzystów po³o¿ona jest powy¿ej 0,5 m od poziomu terenu.
Barwy balustrad ustala zarz¹dca drogi.
Balustrady dla pieszych umieszcza siê:
– na obiektach mostowych, na których dopuszcza siê
ruch pieszych,
– na przepustach bez barier, je¿eli ró¿nica wysokoœci
pomiêdzy poziomem pobocza, a poziomem cieku
przekracza 1,8 m,
– na schodach z nasypów lub pochylniach,
– w otoczeniu wejœæ i wjazdów do podziemia, znajduj¹cych siê w strefie ruchu pieszego,
– w innych przypadkach, je¿eli zachodzi potrzeba
ochrony pieszego przed spadniêciem lub upadkiem.
Balustrady chroni¹ce ruch pieszych oprócz porêczy i s³upków powinny sk³adaæ siê wy³¹cznie z elementów pionowych
(szczeblin) o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady ³¹cz¹cy szczebliny nie
mo¿e znajdowaæ siê powy¿ej 0,12 m od poziomu chodnika.
Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów dopuszcza siê równie¿ balustrady pe³noœcienne.
Minimalne wysokoœci balustrad wynosz¹:
– 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
– 1,2 m przy œcie¿kach rowerowych,
– 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.
Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejœciach do przejœæ
podziemnych lub pochylniach po³o¿onych przy œcianach stosuje siê porêcze przymocowane do œcian. Odleg³oœæ
pochwytu od œciany nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 cm. Szerokoœæ pochwytu porêczy powinna wynosiæ minimum 6 cm.

Rys. 5.2.1. Przyk³ad balustrady U-11a
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5.3. Barieroporêcze
Na obiektach mostowych, a tak¿e w innych miejscach, gdzie
nie ma mo¿liwoœci oddzielnego stosowania barier i balustrad, a zachodzi koniecznoœæ zastosowania ochrony ruchu
pieszego i ko³owego, mo¿na stosowaæ barieroporêcze.
Przyk³ady mostowych barieroporêczy przedstawiono na
rysunku 5.3.1.
Rys. 5.3.1. Przyk³ady barieroporêczy U-11b:

a) przek³adkowa

b) bezprzek³adkowa

5.4. Ogrodzenia
Ogrodzenia U-12 stosuje siê w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemo¿liwienia im
przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub
skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia mog¹ byæ
segmentowe lub ³añcuchowe.

Ogrodzenia segmentowe U-12a wystêpuj¹ w postaci
ram z prêtami, siatkami, przezroczystymi p³ytami itp.
Wysokoœæ tych ogrodzeñ wynosi od 0,80 m do 1,20
m, przy czym mniejsz¹ wysokoœæ nale¿y stosowaæ w
miejscach, w których ogrodzenie mo¿e ograniczyæ widocznoœæ kieruj¹cym pojazdami, np. w obrêbie
skrzy¿owañ, przejœæ dla pieszych itp. Barwa elementów ogrodzeñ segmentowych jest szara lub ¿ó³ta.
Ogrodzenia mo¿na umieszczaæ obok jezdni, w chodnikach, na krawêdzi pobocza, na pasie dziel¹cym
jezdnie, na wysepkach przystanków tramwajowych od
strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego. Przyk³adowy wzór ogrodzenia segmentowego
U-12a przedstawiono na rys. 5.4.1.
Ogrodzenia ³añcuchowe U-12b (rys. 5.4.2) wystêpuj¹
w postaci s³upków po³¹czonych ³añcuchami. Zaleca siê
barwy ogrodzenia ³añcuchowego:
– s³upków – na przemian bia³a i czerwona, w formie pasów o wysokoœci 25 cm, przy czym pierwszy dolny
pas jest bia³y lub wyj¹tkowo szary,
– ³añcucha – szara lub bia³o-czerwona w odcinkach po 25 cm.
Wysokoœæ tych ogrodzeñ powinna wynosiæ 1,10 m. Rozstaw s³upków powinien wynosiæ 1,5 m lub 2,0 m, a
strza³ka ugiêcia ³añcucha - do 0,10 m.
Dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ ³añcuchowych dostosowanych do architektury otoczenia o barwach
innych ni¿ bia³o-czerwone.
Ogrodzenia ³añcuchowe stosuje siê wzd³u¿ dróg (ulic),
g³ównie w miastach o du¿ym ruchu pieszych, w obrêbie
skrzy¿owañ, na których ze wzglêdów bezpieczeñstwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone
przejœcia. Przed obiektami, do których uczêszczaj¹ dzieci, nie dopuszcza siê do stosowania ogrodzeñ
³añcuchowych. W tych miejscach mog¹ byæ stosowane ogrodzenia segmentowe.

Rys. 5.4.1. Wzór ogrodzenia segmentowego U-12a
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Rys. 5.4.2. Wzór ogrodzenia ³añcuchowego U-12b

W obrêbie przejœæ kolejowych, w ci¹gu chodników
lub œcie¿ek dla pieszych, stosuje siê i umieszcza ogrodzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby pieszy
przed wejœciem na tor musia³ zmieniæ kierunek ruchu.
Podobne rozwi¹zania stosuje siê równie¿ przed niektórymi obiektami, w których gromadzi siê m³odzie¿ i dzieci.
Zastosowanie ogrodzenia i okreœlenie jego rodzaju oraz
d³ugoœci odcinka, na którym bêdzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeñstwa i warunków ruchu.
Przyk³ady umieszczania ogrodzeñ przy wejœciu dla pieszych przez ulicê dwujezdniow¹, przy wysepce
tramwajowej; na pasie dziel¹cym jezdnie w obrêbie
skrzy¿owania (z odchyleniem ogrodzenia dla poprawy
widocznoœci) oraz na naro¿nikach skrzy¿owania pokazuj¹ rysunki 5.4.3 - 5.4.6.

Rys. 5.4.3. Umieszczanie ogrodzenia przy przejœciu
dla pieszych przez ulicê dwujezdniow¹

Rys. 5.4.4. Umieszczanie ogrodzenia ³añcuchowego
na skrzy¿owaniu

Rys. 5.4.5. Umieszczanie ogrodzenia na pasie dziel¹cym
jezdnie w obrêbie skrzy¿owania
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5.5. S³upki blokuj¹ce
W celu niedopuszczenia do wje¿d¿ania pojazdów na
chodniki lub ci¹gi piesze albo rowerowe stosuje siê s³upki blokuj¹ce U-12c (rys. 5.5.1).

Rys. 5.5.1. Przyk³ad s³upka blokuj¹cego U-12c

Rys. 5.4.6. Umieszczanie ogrodzenia na wysepce tramwajowej i na chodniku po przeciwleg³ej stronie ulicy

Ogrodzenia segmentowe U-12 umieszcza siê przy
przejœciach dla pieszych w sposób przedstawiony na
rys. 5.4.7 w celu zabezpieczenia pieszych przed nag³ym wtargniêciem na przejœcie.

S³upki U-12c mog¹ byæ wykonane z metalu, drewna
lub tworzyw sztucznych. Wysokoœæ s³upków powinna
wynosiæ od 0,6 do 0,8 m. Barwa s³upków blokuj¹cych powinna byæ bia³o-czerwona. Dopuszcza siê
stosowanie s³upków blokuj¹cych w formie ozdobnej
dostosowanej do architektury otoczenia o barwach
innych ni¿ bia³o-czerwone.

6. Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania
drogi dla ruchu
6.1. Zasady ogólne

Rys. 5.4.7. Umieszczanie ogrodzenia segmentowego
na sposób labiryntu

Urz¹dzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu stosuje siê w celu:
– zamykania drogi w obrêbie przejazdów kolejowych,
– zamykania drogi na przejœciach granicznych,
– zamykania drogi w punktach poboru op³at na autostradach,
– zamykania dróg zak³adowych na odcinkach, na których staj¹ siê drogami niepublicznymi, wjazdów na
parkingi strze¿one, drogi niepubliczne, do lasu itp.
Urz¹dzenia stosowane w obrêbie przejazdów kolejowych zwane s¹ dalej rogatkami lub pó³rogatkami, a
stosowane w pozosta³ych przypadkach – zaporami. Ich
funkcje s¹ takie same. Urz¹dzenia te stosuje siê do zamkniêcia ca³ej szerokoœci jezdni (zapory, rogatki) albo
jej po³owy (pó³rogatki, belki zapór).
Belki rogatkowe powinny byæ na przemian barwy
czerwonej i bia³ej w formie pasów o szerokoœci
0,5 m, przy czym jako pierwszy na koñcu belki
umieszcza siê pas czerwony. W przypadku pó³roga417

tek dopuszcza siê pasy o szerokoœci 0,3 m. Pasy powinny byæ wykonane z materia³ów odblaskowych o
parametrach przyjêtych dla danej drogi dla znaków pionowych. Barwa pozosta³ych elementów - szara, a siatki
wisz¹cej stosowanej pod belkami rogatkowymi - bia³a.

6.2. Urz¹dzenia stosowane w obrêbie
przejazdów kolejowych
Urz¹dzenia stosowane w obrêbie przejazdów kolejowych U-13a (rogatka z urz¹dzeniem dzwonkowym i
siatk¹ wisz¹c¹) oraz U-13b wed³ug wzorów przedstawionych na rysunku 6.2.1 stosuje siê w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na przejazdach i
przejœciach kolejowych.
Rogatkê z przyrz¹dem dzwonkowym i siatk¹ wisz¹c¹
mo¿na stosowaæ na przejazdach i przejœciach o du¿ym ruchu pieszych. Siatka powinna uniemo¿liwiæ
przechodzenie pieszych pod opuszczon¹ rogatk¹.

Rys 6.2.1.

Przy skrzy¿owaniu drogi (przejœcia) z lini¹ kolejow¹
pod k¹tem mniejszym ni¿ 90° i skoœnym usytuowaniu
belek rogatkowych do drogi, d³ugoœæ belki nale¿y
zwiêkszyæ odpowiednio do wielkoœci k¹ta.
Na belkach rogatkowych U-13a i U-13b nale¿y umieszczaæ co najmniej trzy œwiat³a czerwone migaj¹ce.
Rogatki zamykaj¹ce ca³¹ szerokoœæ jezdni U-13a i
U-13b stosuje siê na przejazdach kolejowych kategorii
A, natomiast pó³rogatki U-13c (rys.6.2.2) stosuje siê
na przejazdach kolejowych kategorii B.
Pó³rogatki nale¿y umieszczaæ tak, aby z ka¿dej strony
przejazdu zamyka³y praw¹ po³owê drogi (równie¿ w
przypadku stosowania pó³rogatek na jezdniach jednokierunkowych). Powinny one byæ w miarê mo¿liwoœci
ustawiane prostopadle do osi drogi, przy czym odleg³oœæ
belki pó³rogatki (niezale¿nie od k¹ta skrzy¿owania) w
punkcie najbli¿szym od skrajnej szyny - powinna wynosiæ od 3,0 m do 5,0 m.
Znaki stosowane w obrêbie przejazdów kolejowych
opisano w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Przyk³ady rogatek (zapór):

a) U-13a z urz¹dzeniem dzwonkowym i siatk¹

b) U-13b bez dodatkowych urz¹dzeñ
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Rogatki umieszcza siê w przekroju poprzecznym drogi
zgodnie z odrêbnymi przepisami. Sposób umieszczania pó³rogatek pokazano na rysunku 6.2.2.

6.4. Urz¹dzenia stosowane w punktach poboru
op³at
Zapory drogowe w punktach poboru op³at maj¹
kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.
Na dojazdach do punktu poboru op³at stosuje siê
oznakowanie pionowe znakami B-32 i B-33, a bezpoœrednio przed stanowiskami, w których pobierana
jest op³ata - sygnalizatory S-4 i S-7 wskazuj¹ce czynne stanowiska.

6.5. Urz¹dzenia stosowane w miejscach
wjazdów na drogi niepubliczne

Rys. 6.2.2. Umieszczanie pó³rogatek U-13c na przejeŸdzie
kolejowym

Rogatki mo¿na stosowaæ równie¿ na przejœciach kolejowych u¿ytku publicznego oraz na przejazdach gospodarczych do pól. W tym drugim przypadku mog¹ byæ
zamykane na stale, a otwierane tylko na czas przejazdu.
Na skrzy¿owaniach drogi z bocznic¹ kolejow¹ o okresowym ruchu poci¹gów dopuszcza siê stosowanie rogatek
obrotowych zamykaj¹cych tory kolejowe, a w przypadku przejazdu poci¹gu - drogê. Rogatki te musz¹ mieæ zapewnion¹ obs³ugê na miejscu w czasie przejazdu poci¹gu.

6.3. Urz¹dzenia stosowane na przejœciach
granicznych
Urz¹dzeniami do zamykania dróg przecinaj¹cych granicê pañstwa s¹ zapory, które stosuje siê w celu zatrzymania
pojazdów i pieszych.
Zapory maj¹ kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b
opisane w punkcie 6.2.
Zapory stosuje siê na wszystkich drogach przecinaj¹cych
granicê pañstwa. Zapory umieszcza siê w przekroju poprzecznym drogi. Odleg³oœæ zapór od granicy pañstwa
zale¿y od organizacji kontroli ruchu granicznego oraz lokalizacji przejœcia granicznego.
Liczba zapór na drodze powinna odpowiadaæ rzeczywistym potrzebom. Dopuszcza siê sterowanie zaporami
z odleg³oœci.
Na drogach zamkniêtych dla ruchu, przecinaj¹cych granicê pañstwa, umieszcza siê zapory zamykane na sta³e.
Na zaporach lub w ich pobli¿u stosuje siê równie¿ inne
znaki drogowe okreœlone w punktach 7.2.1 i 7.2.2 za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia.

Zapory stosowane do zamykania dróg zak³adowych,
niepublicznych, bram wjazdowych na teren zak³adów
i instytucji, wjazdów do lasu, na parkingi strze¿one
itp., umieszczane s¹ i utrzymywane przez administracjê terenu, na który wjazd jest zamykany. Zapory te
maj¹ kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.
Je¿eli wjazd jest strze¿ony przez pracowników zak³adu lub instytucji (równie¿ wjazd na parking), zapory
mog¹ mieæ inny kszta³t, np. mog¹ byæ wykonane z
³añcucha.

7. Aktywne urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu
drogowego
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego, z którymi pojazd wchodzi w bezpoœredni kontakt podczas
niezamierzonych zdarzeñ w ruchu, np. podczas kolizji
lub wypadków drogowych, okreœlone s¹ jako aktywne.
Urz¹dzenia te s¹ konstrukcyjnie przystosowane do bezpoœredniego kontaktu z pojazdem ze szczególnym
uwzglêdnieniem minimalizacji nastêpstw bezpoœrednich uderzeñ w urz¹dzenia, zw³aszcza ich nastêpstw
dla osób znajduj¹cych siê w pojeŸdzie.
Do aktywnych urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego nale¿¹ drogowe bariery ochronne i os³ony
energoch³onne.

7.1. Drogowe bariery ochronne
Drogowe bariery ochronne s¹ urz¹dzeniami bezpieczeñstwa ruchu drogowego stosowanymi w celu
fizycznego zapobie¿enia zjechaniu pojazdu z drogi w
miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronê drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdniê przeznaczon¹ dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu
z obiektami lub przeszkodami sta³ymi znajduj¹cymi
siê w pobli¿u jezdni.
Stosowanie drogowych barier ochronnych dopuszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach,
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w których przewidywane skutki wypadków bêd¹ powa¿niejsze ni¿ skutki najechania pojazdu na barierê.
Ze wzglêdu na funkcjê drogowe bariery ochronne podzieliæ mo¿na na:
– skrajne – umieszczane przy krawêdzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
– dziel¹ce – umieszczane na pasie dziel¹cym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dziel¹cym,
– os³onowe – umieszczane miêdzy jezdni¹ a obiektami lub
przeszkodami sta³ymi znajduj¹cymi siê w pobli¿u jezdni.
Ze wzglêdu na materia³ rozró¿niamy bariery:
– stalowe U-14a,
– betonowe U-14b,
– stalowo–betonowe U-14c,
– stalowe linowe U-14d,
– z tworzyw sztucznych U-14e wype³niane piaskiem
lub wod¹ do zabezpieczeñ tymczasowych.
Ze wzglêdu na odkszta³cenie w czasie kolizji rozró¿niamy nastêpuj¹ce bariery:
– sztywne, których odkszta³cenie jest równe lub bliskie zero,
– wzmocnione, w których odkszta³cenie mo¿e dochodziæ do 0,85 m,
– podatne, w których odkszta³cenie wynosi od 0,6 do
3,5 m.
Lokalizacjê drogowych barier ochronnych przedstawiono na rysunkach od 7.1 do 7.11.

Rys. 7.3. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
krawê¿niku w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,5 m

Rys. 7.4. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
krawê¿niku w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 0,2 m

Rys. 7.5. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pasie
dziel¹cym dróg dwujezdniowych bez krawê¿ników

Rys. 7.1. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy
krawêdzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)

Rys. 7.6. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pasie
dziel¹cym dróg dwujezdniowych z krawê¿nikami

Rys. 7.2. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy krawêdzi pasa ruchu przy braku utwardzonego
pobocza

Rys. 7.7. Lokalizacja betonowych barier ochronnych przy
krawêdzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
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Rys. 7.8. Lokalizacja betonowych barier ochronnych od krawêdzi pasa ruchu przy braku utwardzonego pobocza

technicznych po³¹czeñ oraz szczegó³ów dotycz¹cych
profilowania powierzchni. Dopuszcza siê do stosowania bariery z³o¿one z elementów o nastêpuj¹cych
barwach:
– ¿ó³tej,
– bia³ej,
– bia³ej i czerwonej, montowanych na przemian.

Rys. 7.9. Lokalizacja betonowych barier ochronnych z porêcz¹ przy krawê¿niku w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 0,5 m

Rys. 7.12. Przyk³adowy element bariery U-14e

Tabela 7.1. Wymiary gabarytowe i masa pojedynczych
elementów barier U-14e

Rys. 7.10. Lokalizacja betonowych barier ochronnych z porêcz¹
przy krawê¿niku w odleg³oœci mniejszej ni¿ 0,2 m

Dopuszcza siê stosowanie na koñcowych elementach
barier urz¹dzeñ i rozwi¹zañ amortyzuj¹cych si³ê uderzenia, w przypadku kolizji, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej.

Rys. 7.11. Lokalizacja betonowych barier ochronnych na
drogach dwukierunkowych jednojezdniowych

Bariery linowe U-14d mog¹ byæ stosowane przy krawêdzi pasa ruchu lub w pasie dziel¹cym jezdnie pod
warunkiem spe³nienia warunków odkszta³cenia w czasie kolizji i posiadania atestów bezpieczeñstwa.
Bariery U-14e powinny byæ wykonane z tworzywa
sztucznego o odpowiedniej wytrzyma³oœci i umo¿liwiaæ obci¹¿enie ich wnêtrza poprzez zasypanie
piaskiem lub zalanie wod¹. W tabeli 7.1 podano wymiary gabarytowe pojedynczych elementów barier
U-14e (rys. 7.12) bez uwzglêdnienia rozwi¹zañ

7.2. Os³ony energoch³onne i zabezpieczaj¹ce
Os³ony energoch³onne U-15a cechuj¹ siê przede wszystkim poch³anianiem energii pojazdu uderzaj¹cego w os³onê,
a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków, do jakich dochodzi³oby przy uderzeniu pojazdów bezpoœrednio
w przeszkodê bez os³ony. Os³ony energoch³onne mog¹ byæ
wykonywane jako wielosegmentowe (rys. 7.2.1).
Dopuszcza siê stosowanie os³on zabezpieczaj¹cych w
postaci monobloków U-15b (rys.7.2.2).
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Rys. 7.2.3. Strza³a do oznaczania kierunku omijania os³on
energoch³onnych i zabezpieczaj¹cych
Tabela 7.2. Zasadnicze wymiary i minimalna masa os³on
zabezpieczaj¹cych U-15b w postaci monobloków

Rys. 7.2.1. Os³ona energoch³onna wielosegmentowa U-15a

W szczególnie niebezpiecznych miejscach ze wzglêdu
na mo¿liwoœæ najechania pojazdu na obiekty znajduj¹ce siê w pasie drogowym (tunele, podpory
mostów i wiaduktów itp.) zaleca siê stosowanie
os³on energoch³onnych.
Os³ony energoch³onne mog¹ byæ umieszczane przed
barierami ochronnymi w miejscach takich jak:
– rozwidlenia i odga³êzienia ³¹cznic wyjazdowych
z autostrad i dróg ekspresowych,
– pocz¹tki dróg ekspresowych na odcinkach miêdzywêz³owych stanowi¹cych przed³u¿enie dróg
ogólnodostêpnych.
Przyk³ady oznakowania os³on energoch³onnych U-15a
przed wjazdem do tunelu przedstawiono na rysunku 7.2.4,
a w miejscu rozwidlenia lub odga³êzienia - na rys. 7.2.5.
Rys. 7.2.2. Przyk³ad os³ony zabezpieczaj¹cej U-15b w
postaci monobloku

Zabudowanie os³ony w pasie drogowym musi zapewniæ jej stabilnoœæ. Os³ony mog¹ byæ przytwierdzane
bezpoœrednio do nawierzchni lub obiektu znajduj¹cego siê w pasie drogowym. Budowa monobloków
U-15b powinna umo¿liwiaæ doci¹¿anie ich wnêtrza
wod¹ lub piaskiem.
Os³ony energoch³onne i os³ony zabezpieczaj¹ce powinny byæ oznakowane na powierzchni czo³owej
bia³ymi strza³ami na zielonym tle z folii odblaskowej, wskazuj¹cymi kierunek omijania os³on.
Wymiary bia³ych strza³ do oznaczania os³on energoch³onnych i os³on zabezpieczaj¹cych wed³ug
wzoru na rysunku 7.2.3 przedstawiono w tabeli 7.2.

Rys. 7.2.4. Przyk³ad zastosowania os³on energoch³onnych U-15a
przed wjazdem do tunelu
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8. Urz¹dzenia do ograniczania prêdkoœci
pojazdów
Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prêdkoœci pojazdów samochodowych stosuje siê progi zwalniaj¹ce U-16 i
progi podrzutowe U-17. Dopuszczalna prêdkoœæ, przy której samochód osobowy œredniej wielkoœci mo¿e przejechaæ
przez próg bez wyraŸnych niedogodnoœci ruchu oraz bez
zagro¿enia niebezpieczeñstwa, okreœlona jest mianem
granicznej prêdkoœci przejazdu v wyra¿anej w km/h.
Mo¿na je stosowaæ wy³¹cznie w tych miejscach i na
tych odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prêdkoœci ruchu pojazdów, jeœli
inne metody nie mog¹ byæ stosowane lub ich skutecznoœæ jest niewystarczaj¹ca.

8.1. Progi zwalniaj¹ce

Rys. 7.2.5. Przyk³ad zastosowania os³ony energoch³onnej U-15a

Przyk³ad zastosowania os³on energoch³onnych U-15b
przedstawiono na rysunku 7.2.6.
Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h
w rejonach o z³ych warunkach widocznoœci przed miejscami, w których prowadzone s¹ roboty drogowe, np.
przy przebudowie zamkniêtych odcinków przêse³ mostów, dla zapewnienia bezpieczeñstwa pracowników
konieczne jest stosowanie os³on energoch³onnych lub
pryzm piasku.

Rys. 7.2.6. Przyk³ad zastosowania os³ony energoch³onnej U-15b

Progi zwalniaj¹ce s¹ urz¹dzeniami bezpieczeñstwa
ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie
wygarbienia.
Progi zwalniaj¹ce mo¿na stosowaæ w obszarze zabudowanym na drogach nastêpuj¹cych klas
technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyj¹tkowo zbiorcza (Z).
W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniaj¹cy z nadmiernie niebezpieczn¹ prêdkoœci¹
dopuszcza siê stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszaj¹cych zmniejszenie
prêdkoœci pojazdu co najmniej do 120% granicznej
prêdkoœci przejazdu przez próg. Elementami takimi
mog¹ byæ poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w
strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp. zmuszaj¹ce do zmiany
kierunku lub toru ruchu.
Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniaj¹cych:
– na drogach krajowych i wojewódzkich,
– na miejskich drogach ekspresowych, ulicach
g³ównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach
g³ównych (G),
– na ulicach i drogach wyjazdowych stra¿y po¿arnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
– na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasa¿erskiej, z wyj¹tkiem
progów wyspowych,
– na jezdniach innych ni¿ bitumiczne, je¿eli nie mo¿na zastosowaæ oznakowania poziomego P-25,
– na ³ukach dróg i innych przypadkach, gdy ich obecnoœæ mo¿e powodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.
Progi zwalniaj¹ce nie mog¹ byæ umieszczane dalej ni¿:
– 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32,
– 40 m od koñcowego punktu ³uku poziomego drogi
o promieniu wewnêtrznym R max = 25 m i k¹cie
zwrotu wiêkszym od 70O,
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– 60 m od miejsca lub obiektu wymuszaj¹cego zmniejszenie prêdkoœci pojazdów, np. skrzy¿owania ulic lub dróg,
wymagaj¹ce zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70O.
Progi zwalniaj¹ce nie mog¹ byæ umieszczane bli¿ej ni¿:
– 40 m od skrzy¿owania ulic lub dróg,
– 20 m od koñcowego punktu ³uku poziomego drogi,
gdy wewnêtrzny promieñ ³uku jest mniejszy od 50 m,
– 20 m od punktu pocz¹tkowego spadku drogi, gdy
spadek ten przekracza 10%,
– 30 m od przejœcia dla pieszych (nie dotyczy progów
z przejœciami dla pieszych),
– 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m
przed i za przejazdem tramwajowym, licz¹c od skrajnej szyny toru na przejeŸdzie,
– 25 m od najbli¿szej czêœci wiaduktu lub innej konstrukcji noœnej.
Ponadto nie dopuszcza siê umieszczania progów zwalniaj¹cych na obiektach mostowych i w tunelach, nad
konstrukcjami in¿ynierskimi, takimi jak przepusty, przejœcia podziemne, komory instalacji wodoci¹gowych i
c.o. itp., oraz odleg³oœci mniejszej ni¿ 25 m od nich ze
wzglêdu na niszcz¹cy wp³yw wstrz¹sów powodowanych przeje¿d¿aniem pojazdów samochodowych.
Ze wzglêdu na ukszta³towanie w planie drogi progi zwalniaj¹ce dzielimy na:
– listwowe – wykonane na szerokoœci ca³ej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub sk³adanego
z segmentów,
– p³ytowe – wykonane w formie p³yty poprzez odpowiednie ukszta³towanie nawierzchni jezdni lub u³o¿enie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji,
– wyspowe - wykonane w formie wydzielonej wyspy
lub wysp umieszczonych na jezdni.
Kszta³ty i wymiary progów zwalniaj¹cych U-16 oraz
graniczne prêdkoœci przejazdu przedstawiono na rys.
od 8.1.1 do 8.1.5.
Na progach zwalniaj¹cych p³ytowych o d³ugoœci p³yty
L > 4 m dopuszcza siê wyznaczanie przejœæ dla pieszych.

Rys. 8.1.1. Liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy U-16a
o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.2. Liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy U-16b
o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.3. Liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy U-16c
o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.4. Liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy U-16d
o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 18 - 20 km/h

Rys. 8.1.5. Kszta³t i wymiary progu zwalniaj¹cego o zmniejszonej szerokoœci w poprzecznym przekroju jezdni

Urz¹dzenia odwadniania jezdni musz¹ byæ tak wykonane i
utrzymane, by wykluczone by³o powstawanie ka³u¿y wody
lub tafli lodu przed i za progiem zwalniaj¹cym. W przypadku trudnoœci w zapewnieniu takiego odwodnienia
dopuszcza siê stosowanie progów skróconych. Odwodnienie jezdni odbywa siê wtedy ciekiem przykrawê¿nikowym.
Progi zwalniaj¹ce powinien poprzedzaæ znak A-11a.
W zale¿noœci od potrzeb progi zwalniaj¹ce mog¹ byæ
stosowane pojedynczo lub w seriach licz¹cych co najmniej 3 progi. W przypadku serii progów ka¿dy kolejny
próg umieszcza siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 20 m
i nie wiêkszej ni¿ 150 m od progu poprzedzaj¹cego. Odleg³oœæ miêdzy poszczególnymi progami w serii nale¿y
wyznaczaæ w oparciu o warunki lokalne, natê¿enie ruchu (prêdkoœci pojazdów) itp.
Je¿eli na danej ulicy lub obszarze obowi¹zuje ograniczenie prêdkoœci do wartoœci umo¿liwiaj¹cej ³agodny
przejazd przez próg, to przed progiem umieszcza siê
tylko znak A-11a „próg zwalniaj¹cy” z tabliczk¹ T-1
okreœlaj¹c¹ odleg³oœæ do progu.
W uzasadnionych przypadkach zaleca siê stosowanie
znaku A-11a z tabliczk¹ T-2. Przyk³ad oznakowania
progów zwalniaj¹cych U-16 przedstawiono na rys. 8.1.7.
Oznakowanie pionowe progów zwalniaj¹cych wskazuj¹ce lokalizacjê i prêdkoœæ graniczn¹ przejazdu przez
próg w zale¿noœci od typu progu pokazano na rysunku
8.1.8. Oznakowanie pionowe nie zwalnia od obowi¹zku
odpowiedniego oznakowania poziomego ka¿dego progu znajduj¹cego siê na danym terenie.
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Rys. 8.1.6. Przyk³ady progów zwalniaj¹cych wyspowych:

a)

b)

c)

Rys. 8.1.7. Oznakowanie progów zwalniaj¹cych U-16
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Rys. 8.1.8. Oznakowanie pionowe progu zwalniaj¹cego:

na nie umieszczaæ na progach wykonywanych z segmentów o barwach na przemian czarnej i ¿ó³tej. Na
powierzchni najazdowej progów wykonywanych z segmentów zaleca siê umieszczenie elementów
odblaskowych.
Rys. 8.2.1. Kszta³t i wymiary w przekroju poprzecznym
przyk³adowych progów podrzutowych:

a)

a) dla U-16a, U-16b i U-16c

b) dla U-16d

Oznakowanie poziome progów zwalniaj¹cych okreœlono
w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.
b)

8.2. Progi podrzutowe
Progi podrzutowe mo¿na stosowaæ poza drogami publicznymi:
– na obszarach o ograniczonej dostêpnoœci lub na obszarach zamkniêtych (drogi po³o¿one wewn¹trz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy
mieszkaniowej, tereny zak³adowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie
prêdkoœci pojazdów do oko³o 5 - 8 km/h,
– przy wjazdach na parkingi, tereny zak³adowe,
tereny jednostek u¿ytecznoœci publicznej itp., je¿eli s¹ tam zainstalowane urz¹dzenia, zamykaj¹ce
teren (bramy, furty, zapory itp.) - jako œrodek,
wzmacniaj¹cy dzia³anie tych urz¹dzeñ i wymuszaj¹cy
powolny wjazd na ten teren,
– na parkingach i innych terenach podobnych, jako œrodek dyscyplinuj¹cy ruch wewnêtrzny.
Na drogach publicznych dopuszcza siê stosowanie
progów podrzutowych na obszarze przejœcia granicznego jako element uzupe³niaj¹cy zaporê U-13b.
Przekroje progów podrzutowych okreœlono na rys. 8.2.1.
Progi podrzutowe mo¿na wykonywaæ z segmentów, z odrêbnymi zakoñczeniami umo¿liwiaj¹cymi
ich instalacjê, w postaci ró¿nych d³ugoœci, na okres
c z a s o w y l u b s t a ³ y. N a p r o g a c h p o d r z u t o w y c h
umieszcza siê znak poziomy P-25. Znaku P-25 mo¿-

c)

d)

e)
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Tabela 9.1.

9. Lustra drogowe
Lustra drogowe wypuk³e U-18, o zwiêkszonym k¹cie
obserwacji, stosuje siê w miejscach, gdzie stoj¹ce przy
drodze budynki, s³upy, drzewa itp. ograniczaj¹ widocznoœæ kieruj¹cym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
– skrzy¿owañ dróg i ulic osiedlowych,
– wyjazdów z posesji,
– przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych
na ³ukach dróg (torów) lub ulic,
– dróg wewnêtrznych w zak³adach produkcyjnych,
obiektach handlowych, itp.
Lustra drogowe powinny byæ zamocowane na wysokoœci minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).
Stosuje siê dwa rodzaje luster drogowych:
– okr¹g³e U-18a,
– prostok¹tne U-18b.
W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogowe
zale¿noœci od odleg³oœci obserwacji k¹towej.

Rys. 9.1.

10. Os³ony przeciwolœnieniowe
W celu zapobie¿enia oœlepianiu przez nadje¿d¿aj¹ce z
przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych
(autostradach) lub drogach równoleg³ych stosuje siê
os³ony przeciwolœnieniowe: naturalne (krzewy, drzewa)
lub sztuczne (pe³ne, a¿urowe). W przypadku wystêpowania drogowych barier ochronnych na odcinkach
zagro¿onych olœnieniem nale¿y wykorzystaæ je do
montowania os³on przeciwolœnieniowych. Rozmieszczenie elementów (rys.10.1) os³ony U-19 na barierach
ochronnych przedstawiono na rys. 10.2.

Lustro drogowe okr¹g³e U-18a

Rys. 10.1.
Rys. 9.2.

Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18

Lustro drogowe prostok¹tne U-18b
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Przyk³ad elementów sk³adowych os³on przeciwolœnieniowych

Rys. 10.2.

Rozmieszczenie elementów sk³adowych os³on
przeciwolœnieniowych na barierach ochronnych

Os³ony przeciwolœnieniowe powinny:
– przeciwdzia³aæ olœnieniu, na wysokoœci 1,0 m nad
powierzchni¹ jezdni,
– zapewniæ os³onê na ca³ym zagro¿onym olœnieniem
odcinku drogi.
Os³ony przeciwolœnieniowe nie powinny:
– ograniczaæ widocznoœci,
– naruszaæ skrajni drogi,
– powodowaæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu,
– powodowaæ zaœnie¿ania drogi.
Zaleca siê umieszczanie os³on przeciwolœnieniowych:
– miêdzy jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagro¿onym olœnieniem, w obrêbie
wêz³a, na ³uku w planie przy pochyleniu pod³u¿nym drogi do 2%, na którym odchylenie osi tego
³uku od stycznej w odleg³oœci równej wymaganej
widocznoœci na zatrzymanie jest wiêksze ni¿ szerokoœæ pasa dziel¹cego zwiêkszona o 2,0 m,
– wzd³u¿ ³¹cznicy przylegaj¹cej do drogi w wêŸle, na
której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze,
– miêdzy równolegle przebiegaj¹cymi drogami lub
miêdzy drog¹ a torem kolejowym,
– miêdzy jezdni¹ drogi a urz¹dzeniem obs³ugi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny
z drogi odbywa siê w przeciwnym kierunku,
– w obrêbie obiektów sta³ych, których oœwietlenie
powoduje olœnienie na drodze.
Jako os³ony przeciwolœnieniowe mog¹ byæ stosowane
w szczególnoœci:
– krzewy lub drzewa,
– urz¹dzenia wykonane z materia³ów naturalnych lub
sztucznych,
– sztuczne formy terenowe, wa³y ziemne.

zapewniaæ bezpieczeñstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonuj¹cym te roboty.
Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu u¿yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny byæ
dobrze widoczne zarówno w dzieñ, jak i w nocy oraz utrzymane w nale¿ytym stanie przez okres trwania robót.
Dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu stosuje siê odpowiednio barwy: bia³¹, czerwon¹, ¿ó³t¹ i czarn¹. Je¿eli
urz¹dzenia te zawieraj¹ elementy odblaskowe powinny byæ one w kszta³cie ko³a lub prostok¹ta i widoczne
w okresie od zmroku do œwitu z odleg³oœci co najmniej
150 m przy oœwietleniu ich œwiat³ami drogowymi.
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w
pasie drogowym powinien byæ wyposa¿ony w ostrzegawczy sygna³ œwietlny b³yskowy barwy ¿ó³tej, widoczny ze
wszystkich stron z odleg³oœci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystoœci powietrza. Pojazd powinien byæ
oznakowany pasami na przemian barwy bia³ej i czerwonej
o wymiarach 250 x 250 mm, na ca³ej szerokoœci pojazdu,
albo tablic¹ ostrzegawcz¹ lub tablic¹ zamykaj¹c¹. Wystaj¹ce poza obrys pojazdu czêœci urz¹dzeñ lub ³adunku
powinny byæ oznakowane taœm¹ ostrzegawcz¹ U-22.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego powinny
zapewniaæ stabilnoœæ.
Osoby wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane z robotami w
pasie drogowym powinny byæ ubrane w odzie¿ ostrzegawcz¹ o barwie pomarañczowej lub ¿ó³tej i
wyposa¿one w elementy odblaskowe.

11.2. Zapory drogowe
Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys.11.2.1 lit. a)
i U-20b (rys.11.2.1 lit. b) stosuje siê do wygradzania
miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym.
Do wygradzania wzd³u¿ jezdni stosuje siê zapory U-20a,
a do wygrodzeñ poprzecznych U-20b, z wyj¹tkiem przypadków, w których stosuje siê tablice prowadz¹ce ci¹g³e
U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzd³u¿ jezdni nie
dopuszcza siê wystêpowania przerw w ci¹gu zapór.
Rys.11.2.1. Wzory zapór drogowych pojedynczych:

11. Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego
stosowane przy robotach prowadzonych w
pasie drogowym
11.1. Zasady ogólne
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno byæ dostosowane do wystêpuj¹cych utrudnieñ na drodze, a tak¿e

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a

428

b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych
na chodnikach, ci¹gach pieszych, pieszo–rowerowych lub
œcie¿kach rowerowych wygrodzenie powinno byæ wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c
(rys.11.2.2), w których dolna krawêdŸ dolnego pasa zapory powinna siê znajdowaæ na wysokoœci oko³o 0,3 m
nad poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe zabezpieczaj¹ce miejsce robót nale¿y
umieszczaæ na wysokoœci od 0,9 m do 1,1 m, mierz¹c
od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawêdzi zapór. W terenie zabudowanym nale¿y zwróciæ uwagê, aby
zapora drogowa umieszczona bezpoœrednio na skrzy¿owaniu dróg, nie ogranicza³a kieruj¹cym widocznoœci
innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza siê umieszczanie zapory na wysokoœci poni¿ej 0,9 m.
Je¿eli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawêdŸ znaku nie mo¿e
znajdowaæ siê poni¿ej górnej krawêdzi zapory.
Zapory drogowe U-20 ustawiane równolegle do
kierunku ruchu nale¿y ustawiaæ z zachowaniem
warunków jak na rysunku 11.2.4.

Rys.11.2.4. Ustawienie zapory drogowej

Rys.11.2.2. Zapora drogowa podwójna U-20c

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza siê zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy
bezpieczeñstwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiêkszonego natê¿enia ruchu dzieci, np. w pobli¿u szkó³
podstawowych, przedszkoli, itp. zaleca siê stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d (rys.11.2.3), w której dolna
krawêdŸ dolnego pasa zapory powinna siê znajdowaæ na
wysokoœci oko³o 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania
czêœci jezdni powinny mieæ lica wykonane z folii
odblaskowej i mog¹ byæ wyposa¿one w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.
W przypadku wykopów w jezdni g³êbszych ni¿ 0,5 m
lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi
jezdni nale¿y stosowaæ os³ony energoch³onne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do
wygradzania czêœci jezdni powinny byæ zawsze wyposa¿one w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.
Zapory drogowe powinny byæ pokryte po obu stronach
pasami bia³ymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ polem czerwonym.
Dopuszczalne d³ugoœæ zapór drogowych L wynosz¹:
750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe musz¹ byæ wykonane z materia³u nie stanowi¹cego zagro¿enia dla osób i mienia. Zapory
drogowe powinny mieæ naro¿a wyokr¹glone promieniem R min. = 30 mm. Zaleca siê stosowanie zapór
drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

11.3. Tablice kieruj¹ce

Rys.11.2.3. Zapora drogowa potrójna U-20d

Tablice kieruj¹ce wed³ug wzorów i wymiarów pokazanych na rys.11.3.1 przeznaczone s¹ do oznaczania
krawêdzi:
– zawê¿onego pasa ruchu,
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– zajêtego lub zani¿onego (zawy¿onego) pobocza, pasa
awaryjnego lub dziel¹cego w przypadku zawê¿enia
pasa bezpieczeñstwa,
– pasa ruchu z za³amaniami w planie.
Tablice kieruj¹ce ze skoœnymi paskami maj¹ byæ ustawione tak, by paski opada³y w kierunku u¿ywanej czêœci
drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni nale¿y u¿ywaæ tablic U-23b, a z lewej strony
jezdni U-23a. Dopuszcza siê stosowanie tablic kieruj¹cych U-23a i U-23b zespolonych ze œwiat³ami
ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami.
Dopuszcza siê do stosowania aktywne tablice kieruj¹ce
U-21 z wbudowanym wzd³u¿ krawêdzi bia³ej i czerwonej
pulsuj¹cym œwiat³em ¿ó³tym.
Tablice kieruj¹ce wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f
s¹ stosowane na pocz¹tku wygrodzenia od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów, gdy przy du¿ym nasileniu ruchu
(tworzenie siê kolumn) albo z innych powodów powstaje
niebezpieczeñstwo, ¿e wygrodzenie tablicami U-21a lub
U-21b nie zostanie dostrze¿one w odpowiednim czasie.
Na tablicach kieruj¹cych U-21c, U-21d, U-21e i U-21f
dopuszcza siê umieszczanie lamp ostrzegawczych.
Rys.11.3.1. Tablice kieruj¹ce :

e) U-21e

f) U-21f

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny
byæ pokryte materia³em odblaskowym lub zawieraæ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barw¹ t³a, na
którym zosta³y umieszczone. Tablice nale¿y ustawiaæ
prostopadle do osi drogi w odstêpach nie wiêkszych
ni¿ 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dolna krawêdŸ tablicy powinna
znajdowaæ siê na wysokoœci do 0,25 m, mierz¹c od poziomu jezdni. Sposób zamocowania tablic powinien
uniemo¿liwiaæ ich obrót wokó³ osi pionowej.

11.4. Taœmy ostrzegawcze

a) U-21a

b) U-21b

Taœmy ostrzegawcze U-22 wed³ug wzorów przedstawionych na rys. 11.4.1 lit. a i 11.4.1 lit. b mog¹ byæ
stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajduj¹cych siê poza jezdni¹ w miejscach nie przeznaczonych
do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.
Rys.11.4.1. Przyk³ady taœm ostrzegawczych U-22:

c) U-21c

d) U-21d
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Wygrodzenia taœmami ostrzegawczymi powinny znajdowaæ siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,0 m od tych miejsc.
Taœmy powinny byæ rozwieszane na wysokoœci od 0,9 m
do 1,2 m mierz¹c od poziomu terenu do dolnej krawêdzi
taœmy w taki sposób, aby strza³ka ugiêcia miêdzy punktami mocowania wynosi³a nie wiêcej ni¿ 0,3 m.
Wygrodzenie taœm¹ ostrzegawcz¹ jest dopuszczalne tylko przy wykopach do g³êbokoœci 0,5 m przy zachowaniu
powy¿szych warunków.
Do krótkotrwa³ych wygrodzeñ obszarów na drodze, wy³¹czonych z ruchu przez s³u¿by mundurowe, dopuszcza siê
taœmy posiadaj¹ce nazwy tych s³u¿b, np. „POLICJA”. Przyk³ad takiej taœmy przedstawiono na rysunku 11.4.1 lit. c.

11.5. Pacho³ki drogowe
Pacho³ki drogowe U-23 wed³ug wzorów (rys.11.5.1) i
wymiarów przedstawionych w tabeli 11.1 i na rysunku
11.5.2 nale¿y stosowaæ do:
– wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwê¿ania jezdni,
– wyznaczania toru jazdy pojazdów,
– prowadzenia robót krótkotrwa³ych lub szybko
postêpuj¹cych,
– awaryjnego, doraŸnego oznakowania miejsca niebezpiecznego,
– oznaczania pod³u¿nego uskoku (progu) przy
wykonywaniu nak³adek bitumicznych,
– wygrodzeñ wzd³u¿ jezdni powierzchni wy³¹czonych
z ruchu, z wyj¹tkiem powierzchni zajêtych pod roboty drogowe,

– zabezpieczenia œwie¿o malowanych linii oznakowania poziomego wzd³u¿ jezdni,
– zabezpieczenia œwie¿o wykonanych remontów cz¹stkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1 m2 i szerokoœci do 1,5 m,
– wygrodzeñ wzd³u¿ jezdni powierzchni wy³¹czonych
z ruchu dla potrzeb wykonywanych nak³adek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleñ i regeneracji nawierzchni.
Na drogach, gdzie dozwolona jest wy¿sza prêdkoœæ, np.
na autostradach i drogach ekspresowych nale¿y stosowaæ
pacho³ki drogowe odpowiednio wy¿sze od 0,75 m, a masa
po obci¹¿eniu pacho³ka musi gwarantowaæ ich stabilnoœæ.
Pacho³ki drogowe powinny byæ wykonane z materia³u
elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). Zaleca siê,
aby kszta³t górnej czêœci pacho³ka umo¿liwia³ zamocowanie na nim œwiate³ ostrzegawczych. Konstrukcja
pacho³ków powinna umo¿liwiæ obci¹¿anie ich wewn¹trz
u podstawy (np. piaskiem lub wod¹) po ustawieniu na
drodze. Dopuszczalne minimalne masy ustawionych na
drodze pacho³ków zamieszczono w tabeli 11.1.
Rysunek 11.5.1 pokazuje zastosowanie pacho³ków drogowych ze œwiat³em ostrzegawczym o œrednicy
soczewki 200 mm na pacho³ku drogowym U-23b. Zestaw z lamp¹ mo¿na montowaæ w nastêpuj¹cej postaci:
– œwiate³ b³yskowych ¿ó³tych,
– œwiate³ pulsuj¹cych ¿ó³tych,
– fali œwietlnej,
– œwiate³ sta³ych czerwonych.

Rys. 11.5.1. Wzory pacho³ków drogowych:

U-23a

U-23b

Odleg³oœci miêdzy pacho³kami drogowymi nie powinny
byæ wiêksze ni¿:
– 3 m przy wyznaczaniu skosów,
– 10 m przy oznaczaniu pod³u¿nego uskoku,
– 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzd³u¿ jezdni powierzchni
wy³¹czonych z ruchu,
– 12 m przy zabezpieczeniu œwie¿o malowanych linii,
– 0,5 m przy zabezpieczeniu œwie¿o wykonanych
remontów cz¹stkowych.
Pacho³ki drogowe powinny byæ w kolorze czerwonym lub pomarañczowym. Dla zapewnienia wyró¿-

U-23c
U-23d
niania siê pacho³ków z otoczenia zalecany jest kolor pomarañczowy fluorescencyjny. Je¿eli pacho³ki ustawione
na drodze maj¹ na niej pozostawaæ w okresie od zmierzchu do œwitu, wówczas bia³e poprzeczne pasy powinny
byæ wykonane z materia³ów odblaskowych, w formie naklejanych pasów z folii odblaskowej lub nak³adanych
p³aszczy odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pacho³ek ustawiony w szeregu powinny byæ wyposa¿one w
œwiat³o ostrzegawcze.
Zaleca siê stosowanie pacho³ków o wymiarach wiêkszych
od standardowych (500 mm).
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Tabela 11.1. Wymiary konstrukcyjne pacho³ków U-23

11.6. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi

Rys.11.5.2. Konstrukcja pacho³ka U-23

Tablice uchylne U-24 wyposa¿one w punktowe elementy
odblaskowe stosuje siê do tymczasowej organizacji
ruchu dla uzupe³nienia:
– linii dziel¹cych pasy ruchu przeciwbie¿nego,
– linii dziel¹cych wspó³bie¿ne pasy ruchu.
Tablice uchylne (rys.11.6.1) musz¹ mieæ konstrukcjê podatn¹ w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek
najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas
zgiêcia za³amywaæ siê ani tak odkszta³caæ trwale, by
odb³yœnik by³ trwale zas³oniêty, choæby czêœciowo.
Odb³yœniki barwy ¿ó³tej i korpusy barwy ¿ó³tej lub ¿ó³to-zielonej fluorescencyjnej punktowych elementów
odblaskowych dla ruchu tymczasowego powinny
spe³niaæ wymagania okreœlone w za³¹czniku nr 2 do
rozporz¹dzenia w tabelach 6.3 i 6.4.

Rys. 11.6.1. Tablica uchylna z elementami odblaskowymi
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11.7. Separatory ruchu
Separatory ruchu U-25 przeznaczone s¹ do optycznego
i mechanicznego:
– rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
– oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji
zbiorowej,
– wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
– wyznaczenia zawê¿onych pasów ruchu,
– wyznaczania krawêdzi jezdni
oraz (lub) przeciwdzia³ania niepo¿¹danemu (niekontrolowanemu) przeje¿d¿aniu na powierzchnie wy³¹czone
z ruchu, ci¹gi piesze i rowerowe.
Separatory nale¿y stosowaæ w szczególnoœci tam, gdzie
wyznaczenie pasów ruchu za pomoc¹ znaków poziomych jest niewystarczaj¹ce dla zapewnienia
bezpieczeñstwa i p³ynnoœci ruchu w zwi¹zku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak równie¿ jako
sta³e urz¹dzenia bezpieczeñstwa.
Separatory mog¹ byæ stosowane jako:
– ci¹g³e U-25a (rys.11.7.1),
– punktowe U-25b (rys.11.7.2).

tory U-25a barwy ¿ó³tej, uk³adane na jezdni liniowo i
tworz¹ce na jezdni ci¹g w formie pasa. Wzd³u¿ tak
oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo
nale¿y umieœciæ tablice kieruj¹ce U-21. Na prostych
odcinkach wygrodzenia dopuszcza siê tak¿e stosowanie separatorów U-25b uk³adanych punktowo wraz
z tablicami kieruj¹cymi U-21.
Tabela 11.2. Wymiary gabarytowe separatorów U-25

Separatory U-25 powinny byæ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Musz¹
byæ odpowiednio przymocowane do nawierzchni jezdni
w sposób zapobiegaj¹cy przemieszczaniu.
Separatory U-25 powinny posiadaæ otwory umo¿liwiaj¹ce mocowanie do nich tablic kieruj¹cych U-21.
11.8. Tablica ostrzegawcza

Rys.11.7.1.

Przyk³ad separatora ci¹g³ego U-25a barwy ¿ó³tej

Rys.11.7.2.

Przyk³ad separatora punktowego U-25b

Dopuszcza siê uk³adanie separatorów U-25a barwy
bia³ej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego
wy³¹cznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np.
torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.
Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach
ruchu pojazdów, w zwi¹zku z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, nale¿y stosowaæ separa-

Tablica ostrzegawcza U-26 (rys.11.8.1) ma t³o barwy
bia³ej i ukoœne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy
powinno byæ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub
z folii pryzmatycznej. Wewn¹trz tablicy umieszcza siê
znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”.

Rys.11.8.1. Tablica ostrzegawcza U-26 ze znakiem A-14
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W przypadku kolumny pojazdów wykonuj¹cych szybko
postêpuj¹ce roboty drogowe na danym pasie ruchu, na
tablicy U-26 umieszczonej na pojeŸdzie lub maszynie
roboczej, umieszcza siê odpowiedni znak C-9, C-10
lub C-11.

11.9. Tablice zamykaj¹ce
Do zamykania pasa ruchu, w szczególnoœci z powodu prowadzenia robót drogowych, stosuje siê tablice zamykaj¹ce
mocowane do pojazdów. Pojazd, na którym umieszczona
jest tablica, znajduje siê na pocz¹tku odcinka wy³¹czonego
z ruchu od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.
Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy
zamykaj¹cej wykonane jest z folii odblaskowej typu 2
lub z folii pryzmatycznej; t³o barwy bia³ej, ukoœne pasy
- barwy czerwonej. Na tablicy zamykaj¹cej pas ruchu
umieszczane s¹ znaki C-9, C-10 lub C-11. Na tablicy
instaluje siê strza³y œwietlne wykonane z lamp ostrzegawczych, nadaj¹ce sygna³y nakazu opuszczenia pasa
ruchu zgodnie ze znakiem nakazu. W górnej czêœci
tablicy znajduj¹ siê dwie lampy wczesnego ostrzegania
o œrednicy soczewek 300 mm.
Rozró¿nia siê dwie odmiany tablic zamykaj¹cych:
– du¿a - stosowana na drogach krajowych,
– ma³a - stosowana na pozosta³ych drogach.
Migaj¹cy sygna³ ostrzegawczy w kszta³cie ¿ó³tej strza³y
skierowanej odpowiednio do znaku nakazu powinien
byæ nadawany z czêstotliwoœci¹ 2,0 ± 0,25 Hz, przy
czym czas wyœwietlania sygna³u do czasu braku sygna³u
powinien byæ jak 0,6 : 0,4. Wszystkie lampy ostrzegawcze
w polu strza³y o kszta³cie jak na rysunku 11.9.5 i wymiarach podanych w tabeli 11.3, powinny byæ za³¹czane
i wy³¹czane równoczeœnie.
Lampy wczesnego ostrzegania o œrednicy 300 mm,
umieszczone w górnych naro¿ach tablic, powinny
nadawaæ jednoczeœnie sygna³ œwietlny w postaci
b³ysków z czêstotliwoœci¹ 30 ± 5 b³ysków na minutê, a
czas trwania b³ysku i natê¿enie œwiat³a tak dobrane,
aby sygna³ by³ widoczny zarówno w dzieñ jak i w nocy
z odleg³oœci 1000 m w przypadku tablic du¿ych, a 500
m w przypadku tablic ma³ych.
Tablica zamykaj¹ca du¿a U-26a z przestawnym znakiem
nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie, przedstawiona zosta³a
na rys.11.9.1. Przestawianie pozycji znaku nakazu
powinno byæ sterowane z kabiny kierowcy pojazdu. Znak
musi byæ zabezpieczony przed niekontrolowanym przestawieniem lub przekrêceniem.
Tablica zamykaj¹ca du¿a U-26b ze znakiem nakazu
C-11 wed³ug wzoru przedstawionego na rys. 11.9.2
stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrzeba
zamkniêcia pasa ruchu, a wystêpuje mo¿liwoœæ ruchu
zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdu
z tablic¹ U-26b z prawej lub lewej strony).

Rys.11.9.1.

Wzór tablicy zamykaj¹cej U-26a

Rys.11.9.2.

Wzór tablicy zamykaj¹cej U-26b
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Rys.11.9.3.

Rys.11.9.5. Geometria strza³y œwietlnej

Tablica zamykaj¹ca U-26c

Tablica zamykaj¹ca ma³a U-26c z przestawnym znakiem
nakazu C-9 na C-10 i odwrotnie przedstawiona zosta³a na
rys. 11.9.3. Na rysunku przedstawiono minimalne wymiary gabarytowe tablicy U-26c. Przestawianie pozycji znaku
nakazu powinno byæ sterowane z kabiny kierowcy pojazdu. Znak musi byæ zabezpieczony przed niekontrolowanym
przestawieniem lub przekrêceniem.
Tablica zamykaj¹ca ma³a U-26d ze znakiem nakazu C-11
wed³ug wzoru przedstawionego na rys.11.9.4 stosowana
jest w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zamkniêcia pasa
ruchu, a wystêpuje mo¿liwoœæ ruchu zgodnie ze znakiem
(omijanie lub wyprzedzanie pojazdu z tablic¹ U-26d z prawej lub lewej strony). Na rysunku przedstawiono
minimalne wymiary gabarytowe tablicy U-26d.

Rys.11.9.4. Tablica zamykaj¹ca U-26d

Tabela 11.3. Wymiary strza³ œwietlnych mocowanych na
tablicach zamykaj¹cych

11.10. Tablica wczeœnie ostrzegaj¹ca

Rys.11.10.1. Tablica wczeœnie ostrzegaj¹ca U-27
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Rys. 11.10.2. Przyk³ad oznakowania miejsca krótkotrwa³ych robót na lewym pasie jezdni jednokierunkowej
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Tablica wczeœnie ostrzegaj¹ca U-27 (rys.11.10.1) s³u¿y
do ostrzegania kieruj¹cych pojazdami o zbli¿aniu siê
do niebezpiecznego miejsca. Ustawiana jest w odleg³oœci
400 m przed miejscem niebezpiecznym. Stosowana jest
wy³¹cznie na drogach szybkiego ruchu.
Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 2500 x 1500 mm.
Lico tablicy wykonane jest z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej ¿ó³to-zielonej. Obie lampy wczesnego
ostrzegania o œrednicy 300 mm, umieszczone w górnych
naro¿ach tablicy U-27, powinny nadawaæ jednoczeœnie sygna³ œwietlny w postaci b³ysków z czêstotliwoœci¹ 30 ± 5
b³ysków na minutê, a czas trwania b³ysku i natê¿enie œwiat³a tak dobrane, aby sygna³ by³ widoczny z odleg³oœci
1000 m, zarówno w dzieñ jak i w nocy.
Na tablicach U-27 dopuszcza siê zestawianie dwóch
lub trzech znaków drogowych pionowych.
Przyk³ad zastosowania tablic U-27, U-26 i U-26a
przedstawiono na rysunku 11.10.2.

11.11. K³adki dla pieszych
W przypadku koniecznoœci udostêpnienia pieszym przejœcia nad wykopami przy pracach drogowych nale¿y
stosowaæ w tym celu k³adki dla pieszych U-28 przedstawione na rys. 11.11.1. Zasadnicze wymiary k³adek dla
pieszych zestawiono w tabeli 11.4.
Tabela 11.4. Wymiary k³adek dla pieszych U-28

12. Sygnalizatory wiatru
12.1. Zasady ogólne
Sygnalizatory wiatru stosuje siê w celu przekazania kierowcy ostrze¿enia o oczekuj¹cym go na dalszym
odcinku drogi uderzeniu lub du¿ym parciu wiatru. Urz¹dzenia te mog¹ byæ mechaniczne lub automatyczne,
po³¹czone np. z miernikami prêdkoœci i si³y wiatru. Dopuszcza siê równie¿ stosowanie wskaŸników wiatru
wykonanych w postaci odpowiednio zlokalizowanej roœlinnoœci o giêtkich pêdach lub pniach, wskazuj¹cych
kierowcom wystêpowanie silnego wiatru na dalszym
odcinku drogi.
Sygnalizatory wiatru mo¿na stosowaæ oddzielnie lub
razem z os³onami przeciwwietrznymi (naturalnymi lub
sztucznymi).

12.2. Sygnalizator wiatru
Mechaniczny sygnalizator wiatru wed³ug wzoru
przedstawionego na rys. 12.2.1 stosuje siê w celu
ostrze¿enia kierowców o oczekuj¹cych na dalszym odcinku drogi uderzeniach lub du¿ych podmuchach czy
parciach wiatru. Sygnalizator ma kszta³t rêkawa, do
wskazywania si³y i kierunku wiatru, o pasach na przemian czerwonych i bia³ych.
Rêkaw jest tak przymocowany do masztu, ¿e w przypadku wype³niania go wiatrem, ustawia siê zgodnie z
kierunkiem powiewu. Sygnalizatory wiatru zawieszone na odpowiednim maszcie umieszcza siê:
– dla dróg dwujezdniowych w pasie dziel¹cym, a w
wyj¹tkowych przypadkach poza poboczem drogi,
– dla dróg jednojezdniowych dwukierunkowych - wy³¹cznie poza poboczem drogi.
Miejsce i sposób umieszczenia sygnalizatorów powinny byæ tak wybrane, aby zapewniæ dobr¹ ich
widocznoœæ dla kierowców nadje¿d¿aj¹cych pojazdów
i nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu.
Miejsce umieszczenia znajduje siê zazwyczaj za kompleksem leœnym, stanowi¹cym naturaln¹ os³onê przed
wiatrem, na wysokich nasypach, przy wyjeŸdzie z g³êbokiego wykopu oraz na obiektach mostowych o
du¿ej d³ugoœci i wysokoœci.
Sygnalizatory wiatru poprzedza siê znakiem drogowym
pionowym A-19 „boczny wiatr”.

Rys. 11.11.1. K³adka dla pieszych U-28
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13. Sygnalizacja œwietlna
13.1. Zasady ogólne
Do urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego z zakresu
sygnalizacji zalicza siê nastêpuj¹ce elementy:
– sygnalizacjê przenoœn¹,
– znaki drogowe o zmiennej treœci informuj¹ce o
warunkach pogodowych i stanie nawierzchni,
– tablice œwietlne przekazuj¹ce komunikaty tekstowe,
– sygnalizacjê ostrzegawcz¹ stosowan¹ przy wszelkiego
rodzaju przeszkodach sta³ych i tymczasowych,
– aktywne punktowe elementy odblaskowe,
– urz¹dzenia sygnalizacyjne do ograniczania prêdkoœci.

13.2. Sygnalizacja przenoœna

Rys. 12.2.1. Mechaniczny sygnalizator wiatru

Sygnalizacja przenoœna musi w pe³ni odpowiadaæ
przepisom dotycz¹cym sygnalizacji podanym w
za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia.
Wyró¿niæ mo¿na sygnalizacjê przenoœn¹ dla ruchu
wahad³owego i dla tymczasowego sterowania ruchem
na prostym skrzy¿owaniu.
Przy sterowaniu ruchem wahad³owym mo¿na stosowaæ
sygnalizatory trójkomorowe o œrednicy 200 lub 300 mm.
Dopuszcza siê stosowanie sygnalizatorów dwukomorowych (bez komory sygna³u ¿ó³tego), lecz wówczas
komory musz¹ mieæ œrednicê 300 mm. Przed ka¿d¹
sygnalizacj¹ przenoœn¹ nale¿y ustawiæ dodatkowo
znak drogowy pionowy A-29 „sygna³y œwietlne”.
Je¿eli odcinek objêty ruchem wahad³owym ma wiêcej
ni¿ 50 m oraz wystêpuje znaczna zmiennoœæ obci¹¿enia
ruchem danego fragmentu drogi w funkcji doby,
obowi¹zkowe jest stosowanie detekcji na tym odcinku
w celu dostosowania d³ugoœci sygna³u zielonego do
rzeczywistego natê¿enia ruchu i zapobie¿enie tworzeniu
siê kolejek pojazdów z powodu niewykorzystywania
nadmiernie d³ugiego sygna³u zielonego, co mo¿e mieæ
miejsce przy sterowaniu sta³oczasowym.
Ze wzglêdów praktycznych powinno siê stosowaæ
detektory nie wymagaj¹ce wbudowywania w nawierzchniê. Przyk³adowe rozwi¹zanie instalacji
sygnalizacji przenoœnej dla ruchu wahad³owego przedstawiono na rys. 13.2.1 i 13.2.2.
Zaleca siê stosowanie ³¹cznoœci bezprzewodowej
pomiêdzy sygnalizatorami, jednak wybrany sposób
sterowania i przesy³ania danych musi zapewniæ
bezpieczeñstwo pracy systemu i uczestników ruchu.
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Rys. 13.2.1. Lokalizacja sygnalizatorów i detektorów nadjezdniowych przy sterowaniu wahad³owym nadzorowanym na
odcinku bez wlotów bocznych

Rys. 13.2.2. Lokalizacja sygnalizatorów i detektorów nadjezdniowych przy sterowaniu wahad³owym nadzorowanym na
odcinku z wlotem bocznym

13.3. Znaki informuj¹ce o warunkach
pogodowych i stanie nawierzchni
Znaki drogowe o zmiennej treœci informuj¹ce o mo¿liwoœci wyst¹pienia trudnych warunków ruchu zwi¹zane
np. z oblodzeniem jezdni lub silnym wiatrem bocznym
ustawiaæ nale¿y zawsze w pobli¿u miejsc, w których
takie zjawiska mog¹ zachodziæ. Przede wszystkim s¹
to wloty do i wyloty z kompleksów leœnych, wjazdy na
wiadukty lub mosty, wyloty z tuneli, odcinki dróg w
pobli¿u rzek lub jezior, itp. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru opisano szczegó³owo w punkcie 12.
Znaki informuj¹ce o stanie nawierzchni i warunkach atmosferycznych powinny byæ sterowane
automatycznie zespo³em czujników mierz¹cych
temperaturê nawierzchni i wilgotnoœæ (informacja
o oblodzeniu), przejrzystoœæ powietrza i jego wil-

gotnoœæ (informacja o zamgleniach), temperaturê powietrza. Mo¿liwe jest tak¿e zdalne sterowanie znakami
z centrum dyspozytorskiego. Znaki informuj¹ce o mog¹cych wystêpowaæ mg³ach instalowaæ nale¿y w
pewnej odleg³oœci od miejsc, w których mg³y zazwyczaj pojawiaj¹ siê. Miejsca takie nale¿y okreœliæ przy
udziale s³u¿b meteorologicznych i na podstawie obserwacji prowadzonych w d³u¿szym okresie.
Ze wzglêdu na trwa³oœæ i postrzegalnoœæ znaki takie
powinny byæ wykonane w technice œwiat³owodowej
lub elektroluminescencyjnej. Powinny równie¿ zapewniaæ mo¿liwoœæ automatycznego dostrajania
luminancji nadawanych sygna³ów do pory dnia i stopnia nas³onecznienia.
Zaleca siê, aby znaki tego typu, jako ustawiane w miejscach oddalonych od Ÿróde³ zasilania, by³y
wyposa¿one w baterie s³oneczne.
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Znaki informuj¹ce o warunkach pogodowych nale¿y
ustawiaæ szczególnie na drogach zamiejskich. Ustawia siê je przed mostami, wiaduktami i w pobli¿u tuneli
oraz wszêdzie tam, gdzie okolicznoœci tego wymagaj¹; w terenie zabudowanym ustawianie ich w tych
miejscach jest konieczne.

13.4. Tablice informacyjne przekazuj¹ce
komunikaty tekstowe
Podobne rozwi¹zania stosowaæ nale¿y w przypadku tablic przeznaczonych do informowania kieruj¹cych o
wszelkich innych utrudnieniach na drogach, niemieszcz¹cych siê w kategoriach znaków drogowych o
zmiennej treœci lub informacjach o stanie nawierzchni i
warunkach atmosferycznych. Matryce znaków alfanumerycznych powinny mieæ odpowiedni¹ wielkoœæ
(minimum 5 x 7 punktów), zaœ luminancja poszczególnych symboli powinna zapewniaæ ich czytelnoœæ w
ka¿dych warunkach oœwietlenia. W szczególnoœci chromatycznoœæ znaków przekazywanych przez tablice
tekstowe powinna odpowiadaæ wartoœciom podanym w
tabelach 1.12 i 1.13 za³¹cznika nr 1do rozporz¹dzenia.
Jednorodnoœæ, tj. stosunek natê¿enia najjaœniejszego
punktu do najciemniejszego, powinna byæ nie wiêksza
od 3, odleg³oœæ miêdzy punktami œwietlnymi nie powinna byæ wiêksza ni¿ 1/10 wysokoœci pisma. Minimalne
wysokoœci liter w zale¿noœci od lokalizacji tablicy podane s¹ w tabeli 13.1.
Luminancjê znaków graficznych tworz¹cych napis nale¿y w okresie od zmierzchu do œwitu zmniejszyæ do
80% wartoœci dla unikniêcia olœnienia kieruj¹cych i zatracenia czytelnoœci nadawanego komunikatu.
Tablice informacyjne z mo¿liwoœci¹ dowolnego formu³owania przekazywanych komunikatów musz¹ byæ ustawiane w takich miejscach, by nie spowodowaæ zagro¿enia
bezpieczeñstwa i zapewniæ ich dobr¹ czytelnoœæ. Zestaw
przekazywanych komunikatów mo¿e w pewnych przypadkach przybraæ postaæ treœci preformu³owanych, wybieranych automatycznie z pamiêci urz¹dzenia steruj¹cego,
np. przy nadawaniu ostrze¿eñ o zbyt szybkiej jeŸdzie lub
o przekraczaniu osi drogi w miejscach niedozwolonych.
Normalnie jednak treœæ nadawanych komunikatów jest formu³owana w centrum dyspozycyjnym w zale¿noœci od
sytuacji na drodze (np. ostrze¿enia o mo¿liwych zak³óceniach ruchu spowodowanych przewidywanymi zdarzeniami odbywaj¹cymi siê na drogach).
Tablice przekazuj¹ce dowolne komunikaty s³owne instalowane s¹ zazwyczaj przy autostradach i drogach
szybkiego ruchu, nie wyklucza siê jednak ich umieszczania przy pozosta³ych drogach, je¿eli zachodzi taka
potrzeba.

13.5. Sygnalizacja ostrzegawcza na przeszkodach
sta³ych i tymczasowych

Rys. 13.3.1. Przyk³ad automatycznej stacji pomiarowej z
tablic¹ o zmiennej treœci

Na urz¹dzeniach zamykaj¹cych przejazd (bariery
drogowe, rogatki zamykaj¹ce jezdnie) konieczne
jest umieszczanie œwiate³ ostrzegawczych nadaj¹cych sygna³ czerwony sta³y lub co najmniej dwa
sygna³y czerwone pulsuj¹ce. Zaleca siê, by uru440

chamianie takich sygna³ów by³o zautomatyzowane w zale¿noœci od przejrzystoœci powietrza i pory doby.
Automatyczne uruchamianie nadawania sygna³ów czerwonych jest obowi¹zkowe w przypadku rogatek
zatrzymuj¹cych ruch przed przejazdami kolejowymi,
wjazdami na ruchome mosty lub promy. Sygna³y œwietlne mog¹ byæ nadawane tylko przez sygnalizatory
ustawione obok jezdni lub przez sygnalizatory i œwiat³a
umieszczone na belce rogatki.
Na pozosta³ych obiektach ograniczaj¹cych szerokoœæ
pasa ruchu nale¿y stosowaæ urz¹dzenia ostrzegawcze
nadaj¹ce sygna³y ¿ó³te migaj¹ce z czêstotliwoœci¹ stosowan¹ w sygnalizacji œwietlnej (tj. 2±0,25 Hz, tj.
120±15 przerw/min). Zaleca siê, by tak¿e i w tym przypadku za³¹czanie sygna³ów odbywa³o siê
automatycznie.
Na drogach szybkiego ruchu i autostradach, a tak¿e
na drogach o innej kategorii, ale znacznie obci¹¿onych ruchem lub w miejscach szczególnie
niebezpiecznych (ostre zakrêty, brak widocznoœci na

³ukach pod wiaduktami itp.), najazd na przeszkodê
ograniczaj¹c¹ ruch musi byæ poprzedzony tzw. fal¹
œwietln¹, nadaj¹c¹ sekwencyjne sygna³y ¿ó³te przesuwaj¹ce siê w kierunku najazdu na przeszkodê.
Sposób ustawienia fali œwietlnej musi byæ naturalny i
z zachowaniem odpowiedniego skosu w celu zapewnienia mo¿liwie ³agodnej zmiany pasa ruchu, bez
koniecznoœci gwa³townego hamowania. Czêstotliwoœæ
zmian w nadawaniu sygna³ów powinna wynosiæ
30 ± 5 b³ysków/min, a odstêp wzajemny sygnalizatorów nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,5 metra. Mo¿liwe
jest równie¿ umieszczanie sygnalizatorów bezpoœrednio na belce zapory; wówczas na odcinku 1-metrowym
stosuje siê od 3 do 5 takich urz¹dzeñ.
W przypadku autostrad i dróg szybkiego ruchu nale¿y
w odleg³oœci co najmniej 100 m od miejsca ustawienia
fali œwietlnej lub innej przeszkody zainstalowaæ b³yskowy lub pulsuj¹cy sygnalizator wczesnego
ostrzegania nadaj¹cy sygna³y w kolorze ¿ó³tym z czêstotliwoœci¹ 15 ± 5 b³ysków/min.

Tabela 13.1. Wielkoœci liter w zale¿noœci od lokalizacji tablicy o zmiennej treœci

13.6. Urz¹dzenia sygnalizacyjne do
wskazywania prêdkoœci rzeczywistej
Urz¹dzenia wskazuj¹ce prêdkoœæ rzeczywist¹ stosuje siê
w miejscach, w których obserwuje siê rozwijanie przez
kieruj¹cych prêdkoœci wiêkszej, ni¿ wynika to z przepisu ogólnego lub szczegó³owego ograniczenia prêdkoœci,
i jest to zjawisko szczególnie niepo¿¹dane - np. na pocz¹tkowych odcinkach wjazdów do miejscowoœci
po³o¿onych w ci¹gu drogi o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Zalicza siê do nich przede wszystkim radarowe wyœwietlacze prêdkoœci rzeczywistej, przy czym nie wolno ich
stosowaæ ³¹cznie ani przemiennie z wyœwietlaczami
prêdkoœci zalecanej dla celów koordynacji przejazdu

wzd³u¿ ci¹gu osygnalizowanego. Cyfry pokazywane
przez wyœwietlacz nie mog¹ byæ barwy bia³ej. Przyk³adowe urz¹dzenie podano na rys. 13.6.1.
Wyœwietlacze prêdkoœci rzeczywistej powinny podawaæ prêdkoœci tylko tych pojazdów, które przekraczaj¹
prêdkoœæ dopuszczaln¹ na danym odcinku drogi.
Na drogach zamiejskich, w miejscach, gdzie nale¿y bezwzglêdnie ograniczyæ prêdkoœæ, zaleca siê
stosowaæ radarowe detektory prêdkoœci po³¹czone
z kamerami wideo rozpoznaj¹cymi numer rejestracyjny pojazdu przekraczaj¹cego prêdkoœæ
dozwolon¹ na danym odcinku i wyœwietlanie go,
wraz z wartoœci¹ prêdkoœci rzeczywistej chwilowej,
na tablicy informacyjnej widocznej dla kieruj¹cego
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pojazdem. Urz¹dzenie takie mo¿e byæ sprzê¿one z
rejestratorem zdarzeñ i stanowiæ dowód przekroczenia przepisów. Mo¿na równie¿ stosowaæ
automatyczne zatrzymywanie strumienia pojazdów
poprzez sprzê¿on¹ z detektorami i kamer¹ sygnalizacjê œwietln¹, która w przypadku kontynuowania
przez danego kieruj¹cego jazdy z prêdkoœci¹ wy¿sz¹ od dopuszczalnej, zaczyna nadawaæ sygna³
czerwony o okreœlonej d³ugoœci, dla uspokojenia
ruchu.
Wybór œrodka zale¿y od szczegó³owej analizy warunków bezpieczeñstwa ruchu na danym odcinku i
badañ zachowañ kieruj¹cych.

14.2. Tarcze do zatrzymywania pojazdów
Tarcza do zatrzymywania pojazdów (rys. 14.2.1) sk³ada siê z pierœcienia barwy bia³ej i ko³a barwy czerwonej
posiadaj¹cych wspólny œrodek. Tarcza posiada tak¿e
uchwyt.
Œrednica zewnêtrzna tarczy nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
140 mm, a œrednica ko³a o barwie czerwonej powinna
wynosiæ od 50% do 60% œrednicy tarczy.

Rys. 14.2.1. Tarcza do zatrzymywania pojazdów

Rys. 13.6.1. Przyk³adowy wyœwietlacz prêdkoœci
rzeczywistej z detektorem radarowym

14. Urz¹dzenia do kontroli ruchu drogowego
14.1. Zasady ogólne
Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym,
podawania kieruj¹cemu pojazdem poleceñ do okreœlonego zachowania, upowa¿nione organy mog¹
stosowaæ:
– tarcze do zatrzymywania pojazdów, (w przypadku zatrzymania pojazdu w warunkach niedostatecznej widocznoœci tarcza powinna byæ
wyposa¿ona w elementy odblaskowe lub œwiat³o
czerwone)
– latarki ze œwiat³em czerwonym do zatrzymywania pojazdów,
– urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce przeznaczone do podawania poleceñ kieruj¹cym pojazdami,
– urz¹dzenia sygnalizacyjne przeznaczone do podawania poleceñ kieruj¹cym pojazdami.

Pola barwy bia³ej i czerwonej powinny byæ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej
albo jako œwiat³o odblaskowe. Mog¹ byæ te¿ wykonane jako elementy œwiec¹ce o równomiernym
natê¿eniu œwiat³a na powierzchni tarczy.
Tarcza powinna byæ wykonana z materia³ów nie ³amliwych. Uchwyt powinien posiadaæ dodatkowo
element ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ wypadniêcia tarczy z rêki.
Barwy pierœcienia i ko³a wewnêtrznego powinny odpowiadaæ wymaganiom jak dla znaków drogowych
pionowych.

14.3. Latarki ze œwiat³em czerwonym do
zatrzymywania pojazdów
Latarka powinna emitowaæ œwiat³o barwy czerwonej.
Pole powierzchni reflektora lub powierzchni czêœci
œwiec¹cej latarki, prostopad³ej do kierunku nadje¿d¿ania zatrzymywanego pojazdu, nie mo¿e byæ mniejsze
ni¿ 5000 mm2. Kszta³t powierzchni œwiec¹cej powinien byæ zwarty i mieæ jedn¹ z podstawowych figur
geometrycznych (ko³o, kwadrat, prostok¹t, trójk¹t,
trapez).
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14.4. Urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce instalowane na
pojazdach, przeznaczone do podawania
poleceñ uczestnikom ruchu
Urz¹dzenia powinny zapewniaæ zrozumia³e przekazywanie poleceñ wydawanych przez osoby uprawnione,
dotycz¹ce zachowania uczestników ruchu. Urz¹dzenia
nag³aœniaj¹ce, umieszczone na zewn¹trz pojazdu, powinny zapewniaæ bezpieczeñstwo bierne przy wypadkach.

14.5. Urz¹dzenia sygnalizacyjne instalowane na
pojazdach, przeznaczone do podawania
poleceñ kieruj¹cym pojazdami
Urz¹dzenia sygnalizacyjne wykonane w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo uczestników ruchu,
powinny przekazywaæ w sposób ³atwo dostrzegalny

jednoznaczne polecenia do okreœlonego zachowania
siê w ruchu drogowym kieruj¹cemu pojazdem.
Polecenia skierowane dla wybranych uczestników ruchu mog¹ byæ przekazywane przy pomocy napisów
na tablicy o zmiennej treœci.
Podawane napisy powinny byæ dostrzegalne i czytelne z miejsca kierowcy, z odleg³oœci min. 25 m,
zarówno w ci¹gu dnia, jak i po zmierzchu. W przypadku napisów skierowanych do przodu mog¹ byæ
one odwrócone (napisy o odbiciu lustrzanym).
Urz¹dzenia powinny umo¿liwiaæ podawanie poleceñ: „Stój”, „JedŸ za mn¹”, „Zwolnij”, „ZjedŸ na
pobocze” itp.
Sterowanie urz¹dzeniami powinno byæ mo¿liwe z
miejsca kierowcy. Za pomoc¹ odpowiedniego urz¹dzenia sygnalizacyjnego nale¿y zapewniæ
monitorowanie wewn¹trz pojazdu stanu poleceñ podawanych uczestnikom ruchu.
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